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Resum 

Aquest Projecte Final de Carrera consisteix en l’anàlisi de l’estat actual de la Sostenibilitat a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona i de la predicció, mitjançant 
un simulador basat en equacions diferencials ordinàries, del seu comportament futur. Això 
s’ha dut a terme mitjançant el model matemàtic Sostenibilitat a la Universitat, implementat 
amb el programari lliure easy java simulations. 

El fet de que la sostenibilitat sigui un concepte tan complex dificulta la seva valoració i 
quantificació, per això prèviament s’ha realitzat una breu recerca històrica de l’evolució de la 
humanitat per entendre la situació actual i una recerca bibliogràfica per obtenir una 
cronologia de fites importants sobre la sostenibilitat. Així s’ha pogut concretar una definició 
del concepte i emmarcar la seva importància als nostres dies, i en especial a les universitats. 

Per aconseguir l’objectiu principal d’analitzar, mesurar i predir el comportament de 
sostenibilitat de l’ETSEIB, amb la finalitat d’obtenir una eina de gestió per a què les 
universitats puguin ser un exemple d’institucions sostenibles, s’ha necessitat aconseguir un 
bon recull de dades per a contextualitzar l’Escola: s’ha fet una recerca d’informació dels 
darrers anys, des de dades econòmiques, passant per dades acadèmiques, fins a les de 
personal i de gestió. És a dir, totes les que s’han considerat importants per a fer un bon 
anàlisi de tot el complex que és l’ETSEIB. 

Un cop aconseguida una bona base de dades històriques, s’ha analitzat aquesta informació 
per a determinar el grau de sostenibilitat de cada aspecte. S’ha dut a terme amb una 
metodologia diversa per cada cas, en primer lloc s’ha fet una recerca dels indicadors 
calculats a les Memòries dels Plans de Medi Ambient que anteriorment es publicaven a la 
UPC, a posteriori, en els aspectes no analitzats, s’ha realitzat una classificació d’aquests, a 
partir de la definició concretada i en cada cas a través de criteris especificats. Per a 
determinar els comportaments de l’estudiantat (quelcom mai abans estudiat a l’Escola) s’ha 
dut a terme una enquesta. S’han analitzat les respostes per a classificar els diferents grups 
en quant a les seves actituds, valors i conductes respecte a criteris sostenibilistes. A partir 
de les dades obtingudes s’han determinat els paràmetres del model, s’ha validat aquest i 
s’han realitzat prediccions a mig i a llarg termini, i sobre diversos escenaris futurs. 

Es conclou que el model matemàtic Sostenibilitat a la Universitat pot ser una eina útil de 
gestió per a les universitats i que de cara al futur és necessari dur a terme noves fases de 
validació del model. 
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1. Glossari 

ALE: Assignatura de Lliure Elecció 

CITIES: Antic Centre  Interdisciplinari de Tecnologia, Innovació i Educació per a la 
Sostenibilitat, posterior Centre per a la Sostenibilitat i actual Institut de Sostenibilitat. 

CMEM: Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 

DEE: Departament d’Enginyeria Elèctrica 

EC: Departament d’Enginyeria de la Construcció 

EEL: Departament d’Enginyeria Electrònica 

EEES: Espai Europeu d'Educació Superior 

EGE: Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria 

EHMA: Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental 

EIO: Departament d’Estadística i Investigació Operativa 

EJS: Easy Java Simulations 

EM: Departament d’Enginyeria Mecànica 

EQ: Departament d’Enginyeria Química 

ESAII: Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 

ETSAV: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

FEN: Departament de Física i Enginyeria Nuclear 

IS. UPC.: Institut de Sostenibilitat de la UPC (antic CITIES i posterior Centre per a la 
Sostenibilitat) 

LSI: Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 

MA1: Departament de Matemàtica Aplicada I 
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MF: Departament de Mecànica de Fluids 

MMT: Departament de Màquines i Motors Tèrmics 

OE: Departament d’Organització d’Empreses 

PAS: Personal d’Administració i Serveis 

PDI: Professorat Docent Investigador 

PE: Departament de Projectes d’Enginyeria 

PIRS: Plans Integrals de Recollida Selectiva 

SiCS: Sostenibilitat i Compromís Social (associada a la competència transversal) 

STEP: Programa Sostenibilitat Tecnologia i Excel·lència pel 2015 de la UPC 

RMEE: Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 
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2. Prefaci 

Trobant-nos al bell mig de la Dècada de les Nacions Unides per a l’Educació en 
Desenvolupament Sostenible (2005-2014), què més oportú que estudiar el grau de 
sostenibilitat d’un centre educatiu. I què més pertinent que analitzar els centres d’educació 
superior, i en el meu cas, realitzar-ho en el que millor conec, l’ETSEIB. 

2.1. Origen del projecte 

A l’inici, arran d’una proposta de PFC del professor Jaume Fabregat, va sorgir la idea 
d’estudiar els valors que s’ensenyen a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial. De 
tots aquells coneixements i ensenyances implícites (i no tan) que s’inculquen a l’alumnat. 
L’abast era massa ampli i poc focalitzat, i no acabava d’enquadrar dins del marc d’un 
projecte final de carrera. Llavors, arran d’una col·laboració amb el projecte STEP centres a 
l’Escola, es va anar modificant el plantejament inicial i es va anar redirigint cap a l’anàlisi de 
la competència de Sostenibilitat i Compromís Social. 

Finalment, la professora Rosa Rodríguez va posar en contacte a la Yolanda Bolea i al Toni 
Grau, amb l’autora, i es va redefinir el projecte: ara l’objectiu era validar un model matemàtic 
que havien creat, que media i predeia la sostenibilitat d'una universitat, adaptant-ho al cas 
de l’ETSEIB. 

2.2. Motivació 

La motivació d’aquest projecte surgeix de la voluntat d’acció davant la preocupació pels 
problemes socials i mediambientals, globals i locals, als quals s’enfronta la societat d’avui en 
dia, i encara més, als quals s'hi enfrontarà la de demà. 

El projecte final de carrera suposa la culminació de l'etapa formativa universitària. Així doncs 
he cregut important aplicar tots els coneixements adquirits al llarg d’aquests anys en 
quelcom d’útil i constructiu, i que alhora respongués a les meves preocupacions i 
sensibilitats. 

Des de sempre he viscut en ambients molt crítics i proactius, en els quals se m’ha ensenyat 
a reflexionar i a analitzar, a vegades fins i tot massa. Aquesta disconformitat amb els 
problemes mediambientals i socials, entre d’altres, és la que m’ha portat a apropar-me a 
col·lectius que es mouen pel que creuen. El més important per mi, i sens dubte el que ha 
marcat la meva etapa a l’ETSEIB, és el grup universitat d’Enginyeria Sense Fronteres. 
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Aquesta és una associació que treballa per a sensibilitzar la comunitat universitària enfront 
totes aquestes problemàtiques, que busca transformar el món en el que vivim, començant 
des de si mateixa. 

Tota aquesta formació em porta a creure en una enginyeria implicada amb els problemes 
del seu entorn. I crec que és a la universitat on la tecnologia s’ha de presentar més crítica i 
implicada en les problemàtiques socials i mediambientals. 

D’aquesta manera, el projecte segueix aquesta línia d’interés en fer que la universitat sigui 
un espai conscienciat dels problemes que afronta la societat. I interessa més el procés que 
exemplifica el treball que no només l’objectiu de la consecució d’uns únics i òptims resultats 
finals. Que aquest tros de camí recorregut aconsegueixi ser feina feta, de la qual se’n pugui 
extreure els possibles encerts i errors, per seguir avançant tots cap a una societat més justa 
i sostenible, començant des de la universitat. 

 

 

 

 

 



Model de Sostenibilitat a la Universitat. El cas de l’ETSEIB-UPC  Pàg. 9 

 

3. Introducció 

En aquest Projecte Final de Carrera s'estudiarà i avaluarà un model matemàtic que pugui 
determinar i predir el grau de sostenibilitat d'una universitat, en aquest cas concret, a 
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. 

El fet de ser un concepte tan complex el de sostenibilitat, encara no acceptat als diccionaris 
de les nostres llengües més properes, dificulta més concretar-ne una valoració i 
quantificació, per això prèviament es farà una breu recerca històrica de fites importants 
sobre la sostenibilitat i es concretarà una definició. 

3.1. Objectius del projecte 

L’objecte principal d’aquest projecte és analitzar, mesurar, estudiar i predir, mitjançant un 
simulador basat en equacions diferencials ordinàries, el comportament de sostenibilitat de 
les universitats, avaluant-ho en el cas concret de l’ETSEIB. Per així tenir una predicció i un 
indicador de la sostenibilitat de l’Escola, i per poder actuar i gestionar sobre aquesta per tal 
que sigui un exemple de Sostenibilitat, no només com a edifici i entitat, sinó com a 
generadora de coneixement, recerca i persones formades en el camp de l'enginyeria que el 
dia de demà tindran un pes important a la nostra societat per transformar la realitat. De tal 
manera que la missió de la Universitat sigui la de formar a futurs enginyers i enginyeres que 
actuïn sobre la societat des d’un nou paradigma (integrant la sostenibilitat i el compromís 
social en les seves accions i actituds, tan professionals com personals), i que per tant siguin 
actors de millora d’aquesta i estiguin al servei de la comunitat. Mitjançant aquest estudi es 
cercaran conclusions sobre les actuacions de futur i mesures per tal que l’ETSEIB sigui una 
“Universitat Sostenible” i tingui una menció de qualitat i d’expertesa en aquest aspecte. 

Per aconseguir-ho, aquest objectiu de visió més àmplia, els objectius intermedis seran 
aconseguir un bon recull de dades de l'Escola: dades econòmiques, acadèmiques, de 
personal, de gestió... totes aquelles que es creguin importants per fer un bon anàlisi de tot el 
complex que és l’Escola. Un cop aconseguida una bona base de dades històriques, 
l'objectiu següent és trobar uns bons indicadors per a poder avaluar la Sostenibilitat a 
l'ETSEIB, i per a després poder-ho replicar. 

A partir de les dades reals es determinaran els paràmetres necessaris que han estat 
considerats pel model, es validarà aquest i es realitzaran prediccions sobre diversos 
escenaris futurs, per a poder determinar l’evolució posterior de l’ETSEIB. 
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3.2. Abast del projecte 

L’abast és l’estudi de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, el 
centre en el qual es cursen els estudis d’Enginyeria Industrial, Enginyeria Química, 
Enginyeria en Organització Industrial, Enginyeria de Materials i altres estudis de formació 
continuada i postgraus. En aquest primer estudi només es considerarà la carrera 
d’Enginyeria Industrial. 

A nivell temporal s’ha intentat tenir dades dels últims 10 anys, però no en tots els casos s’ha 
aconseguit. Finalment s’ha considerat com a any de partida per a l’estudi el curs actual, el 
2009/10, al haver-hi dades d’alguns camps estudiats on s’ha hagut de fer treball de camp 
per obtenir-les ja que anteriorment no s’havien cercat. 

Tampoc es considerarà el futur emplaçament de l’Escola per tal de simplificar l’estudi, ja que 
sinó queia fora de l’abast. Així doncs no es consideren ni les obres de remodel·lació de 
l’edifici de la Diagonal ni la possibilitat de trasllat de l’escola al campus del Besós. 
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4. Antecedents 

Què ens preocupa quan es parla de sostenibilitat? Què és el que es busca quan es vol que 
l’educació, la tecnologia sigui sostenible? En aquest apartat es definirà el concepte que ha 
suportat la visió amb què s’ha fet el treball, però prèviament es resumirà la història que ens 
ha portat a on estem. 

4.1. Història de l’evolució insostenible 

De ben cert que no té sentit parlar de la història de la insostenibilitat al llarg de tota l’evolució 
de la humanitat, sense tenir en compte els poblats nòmades, caçadors i recol·lectors, els 
quals des de sempre va viure en plena harmonia amb la natura, o més ben dit, formant part 
d’ella, com a elements més de tot el sistema natural i respectant les seves normes, temps i 
capacitats. Com diu Clive Ponting a Historia verde del mundo, aquesta etapa (el 99% de la 
història de la humanitat) va comportar el model de vida més eficaç i flexible adoptat pels 
éssers humans, i el que menys danys va causar als ecosistemes naturals [1]. S’ha de 
considerar, però, que fa 10.000 anys hi havia 4 milions d’habitants en tot el planeta, i que 
igualment la interacció de l’espècie humana amb el seu entorn va provocar algunes 
extincions massives d’altres animals (per exemple 2/3 parts dels grans mamífers d’Amèrica), 
tot i que va ser combinada amb els lents processos de canvi climàtic d’aquell període [1]. 

La primera revolució que va marcar un canvi radical en la relació dels humans amb el medi, 
en el mode de producció i en la concepció de la realitat, va ser la domesticació de les 
plantes i dels animals, amb el conseqüent sedentarisme, i l’aparició de les ciutats. Això va 
incorporar una concepció del medi al servei de l’ésser humà (visió cristiana: “Sigueu fecunds 
i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la” Gènesi, capítol 1 [2]), on la idea de rebost 
inacabable i l’oposició de l’ésser humà en front de la natura justificaven l’acció depredadora 
sobre el medi. L’expansió de l’agricultura i la ramaderia, amb l’ús de la terra com a mode 
productiu, va comportar la dominació militar (les colonitzacions, els imperis). I paral·lelament 
al creixement de la població (mil milions a l’any 1825) i a la mobilitat intercontinental, 
apareixíen processos irreversibles de desforestacions, desaparicions d’espècies, i invasions 
biològiques. 

La segona revolució ha accelerat de forma exponencial la capacitat d’exhaurir els recursos 
del planeta: l’aparició de la burgesia com a classe hegemònica (i el seu mode de producció: 
el capitalisme de mercat) i la revolució industrial. Fins ara la producció general estava 
orientada cap a la manutenció, en una economia d’intercanvi, on els diners tenien un paper 
modest. Ara és el poder del capital amb una economia orientada a la maximització dels 
beneficis monetaris, convertint-se el mercat en el nou territori, en la nova realitat. Innovació, 
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acceleració, globalització van començar a ser els camins transitats pel nou paradigma social. 
Un factor de similar importància per aquesta revolució és l’aparició del rellotge mecànic com 
a exemple de la nova concepció del temps, segons Andri Stahel [3], es tracta d’un temps 
abstracte que ja no té en compte els ritmes cíclics dels nòmades, ni el ritme estacional dels 
agricultors, sinó el temps/salari de la producció industrial, amb l’alienació i la pèrdua de 
contacte amb la naturalesa. I si bé el sistema capitalista continua la relació dominadora vers 
la natura i la seva concepció de “corn de l’abundància”, el consum dels combustibles fòssils 
com aliats imprescindibles de la industrialització, i la conseqüent explosió demogràfica (que 
ha portat en menys de 185 anys a créixer en 6.000 millions d’habitants), ha provocat 
l’aparició dels grans límits de la terra: l’esgotament de recursos naturals (amb el “peak oil” 
com a marca principal), el canvi climàtic i els seus imprevisibles efectes sobre la vida, i la 
constatació del límit de càrrega del planeta respecte a la població humana (amb els seus 
sagnants desequilibris socials: el 20% consumeix el mateix que el 80% restant). 

Com resumeix Ramon Folch “estas disfunciones ambientales evidentes generadas por el 
actual modelo socioeconómico, en especial desde que ha entrado en la actual fase 
mundializadora de sus externalizaciones, han hecho que los ecólogos hayan sido de los 
primeros en dar la voz de alarma y, en consecuencia, que el ecologismo haya encabezado 
el clamor sostenibilista. Pero la sostenibilidad desborda ampliamente el campo de la 
ecología, e incluso del ecologismo, porque es una cuestión social. Concretamente, es una 
cuestión socioeconòmica con claras consecuencias ambientales” [4]. 

4.2. Cronologia de la preocupació sostenibilista 

Però des de quan hi ha hagut consciència de tots aquests problemes? Amb la cronologia 
que segueix es pot observar que fa molts anys que persones d’arreu del món treballen 
preocupades per la sostenibilitat. Que en fa encara més que molta gent s’ha anat adonat 
dels grans problemes als que ens aboquem. I també que hi ha hagut grans fites mundials on 
s’han firmat documents (segurament el més famós l’anomenat Informe Brundtland) que per 
ser productes del consens i construccions col·lectives, són documents de referència. A 
vegades es pot pensar que són mínims, però pel simple fet de l’acord que signifiquen ja 
s’han de tenir en compte perquè constitueixen esglaons en la creació de plataformes de 
treball [5]. 

 

1798 Thomas Robert Malthus publica: An Essay on the Principle of Population. S’assenten 
les bases del límit del creixement demogràfic, posant en primer pla els problemes de 
subministrament d’aliments que ocasiona la superpoblació. 
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1818 Mary Shelley publica Frankenstein on de manera romàntica reescriu el mite bíblic del 
perill de menjar de l’arbre del coneixement. Posteriorment escriu The Last Man  
(1826) el primer llibre que tracta d’una catàstrofe ambiental global. 

1865 William Jevons publica The Coal Question on constatava la preocupació de 
l’esgotament dels recursos naturals, en aquest cas energètics. Va predir que exhaurir 
les reserves de carbó faria que el poder polític i econòmic d’Anglaterra quedés per 
sota d’altres païssos. 

1968 Creació del Club de Roma per un creixement econòmic estable i sostenible de la 
humanitat. 

1948 Aldo Leopold a A Sand County Almanac feia un reclam a una “ètica de la terra”. 
Surgeix la idea de la terra com a ésser viu indivisible, on totes les espècies tenen el 
seu lloc dins la comunitat global, que l’ésser humà és una part del tot, no “el 
conqueridor”. També apareix el principi de precaució. 

1962 Rachel Carson escriu Silent Spring on denunciava l’ús del pesticida DDT i els perills 
que podia provocar en les poblacions d’ocells: neix una visió sistèmica ambientalista. 

1967 Edward Mishan publica The Costs of Economic Growth, on critica el PIB com a 
indicador de benestar humà, com ho havia fet ja anys abans John Kenneth Galbraith, 
però incloent-hi les externalitats ambientals. 

1970 Es celebra el primer Dia de la Terra. 

1972 Conferència de l’ONU sobre el Medi Ambient Humà, a Estocolm. És la primera 
Cimera de la Terra. S’instaura el Programa de les Nacions Unides per al Medi 
Ambient (PNUMA). 

1972 El Club de Roma publica The Limits to Growth realitzat per un grup de joves científics 
del Massachusetts Institute of Technology, on prediuen mitjançant una simulació els 
límits dels recursos alimentaris i no renovables. 

1975 El Consell Mundial d’Esglésies acorda com a eslògan “una societat justa, 
participativa i sostenible”, que aconsegueix trobar la unió pel medi ambient amb les 
problemàtiques socials i de desenvolupament de tots els països. 

1977 The Sustainable Society, de Dennis Pirages, és el primer llibre del món amb la 
paraula sostenible al títol. 
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1980 La Unió Internacional per la Conservació de la Natura i els Recursos Humans publica 
un informe titulat Worl-Conservation Strategy: Living Resources Conservation for 
Sustainable Development. Defineixen el desenvolupament com: “la integració de la 
conservació i el desenvolupament per garantir que els canvis al planeta asseguressin 
la supervivència i benestar de tothom”. 

1983 Creada per l’Assemblea General de la ONU, la Comissió Mundial sobre Medi 
Ambient i Desenvolupament (WCED), que serà la responsable de l’Informe 
Brundtland. 

1987 Publicació de l’Informe Brundtland: Our common future, en el que es formalitza la 
definició de “Desenvolupament Sostenible”. 

1992 Es modifica la definició original de l’Informe Brundtland, cap a la idea de “tres pilars” 
que s’han de conciliar en una perspectiva de desenvolupament sostenible: el progrés 
econòmic, la justícia social i la preservació del medi ambient. 

1992 Conferència de la ONU sobre Medi Ambient i Desenvolupament (Segona “Cimera de 
la Terra”) a Río de Janeiro, on neix l’Agenda 21.  

1994 A Aalborg (Dinamarca) es celebra la primera conferència de Ciutats Europees 
Sostenibles. Carta de Aalborg. 

1995 Primera Conferència de les Parts del Conveni Marc sobre Canvi Climàtic (COP-1), a 
Berlín.  

1997 S’aprova el Protocol de Kyoto de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic. 

2004 La setena reunió ministerial de la Conferència sobre la Diversitat Biològica va 
concloure amb la Declaració de Kuala Lumpur. 

2005 Entrada en vigor del Protocol de Kyoto sobre la reducció de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. 

2007 Es publica el IV Informe de l’IPCC sobre el canvi climàtic i guanya el Premi Nobel de 
la Pau, compartint-lo amb la feina que també va fer de conscienciació l’Al Gore. 

2007 Cimera de Bali, busca redefinir el Protocol de Kyoto i adecuar-lo a les noves 
necessitats respecte al canvi climàtic. S’inicia el diàleg pels següents acords post 
Protocol de Kyoto. 
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2009 Cimera de Copenhaguen. 

Taula 4.1. Referents cronològics pròxims de les preocupacions ambientals i socials. Font: Simon 
Dresner [6]. 

4.3. Definicions 

Per l’important pas que va suposar l’Informe Brundtland, en aconseguir un consens a nivell 
polític institucional que va assentar les bases d’unió entre les preocupacions mediambientals 
i el desenvolupament, i que va aconseguir que diferents països i diferents contexts firmessin 
un document que marcava un camí comú per no destrossar la Terra, s’ha considerat la 
definició creada com la més general, sent la següent: 

El desenvolupament sostenible és satisfer les necessitats del present sense comprometre la 
capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats [7]. 

Per la realització d’aquest projecte se l’ha tingut plenament present, incorporant sobretot la 
concepció dels anomenats tres pilars de la sostenibilitat: l’econòmic, el social i el 
mediambiental. Considerant que s’ha de donar importància als tres aspectes conjuntament a 
l’hora de realitzar qualsevol acció. 

Per altra banda, és evident, com diu Dresner, que la sostenibilitat és un valor basat en una 
crida ètica als conceptes de la justícia universal [6], d’igual manera que inclou l’ètica del rigor 
i de la sensatesa solidaria, segons Folch [4]. Seguint aquests raonaments, no es pot 
considerar el desenvolupament sostenible sense l’equitat socio-econòmica, sense la 
viabilitat de l’equilibri entre eco-nomia i eco-logia, i sense la capacitat de càrrega entre el 
medi i el pes social. És evident que el paradigma del progrés tal com l’ha entès el sistema 
capitalista, basat en un creixement econòmic sense límits (no acceptant el fet físic de la 
limitació intrínseca del sistema tancat que és el planeta Terra) i en un optimisme tecnològic 
acrític, no sols no és admisible, sinó que és directamente insostenible (segons el darrer 
informe del Worldwatch Institute 2010 [8], amb la mitjana global de renda per càpita només 
és sostenible una Terra habitada per 5.000 millions de persones… per tant sobren 2.000 
millions. I això suposant que s’arribés a aconseguir una justicia social mundial i una 
repartició igualitària dels béns). 

I és en aquest punt de la història on “la ingeniería, por consiguiente, está llamada a 
desempeñar un papel capital en la implementación del proceso sostenibilista. Tanto, por lo 
menos, com ya lo ha hecho en el insostenible” [4]. 
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4.4. Sostenibilitat i universitats 

És evident, doncs, que s’ha de revisar l’enginyeria com fins ara s’ha fet, com fins ara s’ha 
ensenyat, i on fer-ho millor que a les universitats, per a què efectivament sigui una de les 
claus per a canviar el rumb de la història. 

Així que es tenen dos camins: d’una banda l’anomenada educació ambiental que tractaria 
no només d’informar sobre les problemàtiques mediambientals sinó de capacitar en l’anàlisi 
dels conflictes, per a fomentar el debat d’alternatives i profunditzar democràticament en la 
presa de decisions [5]. I d’altra banda, la integració transversal de la sostenibilitat com a 
paradigma d’una nova manera de responsabilitzar-se de la nostra interacció amb el món. 
Això vol dir, com van assenyalar Carolina Cortés i Jordi Segalàs [9], tenir presents en l’acció 
educativa les 8 paraules claus que defineixen la competència en aquest territori: pensament 
crític, multi/inter/trans-disciplinarietat, ètica/valors, tecnologies ambientals, participació, medi 
cultural, desenvolupament sostenible, pensament complex/sistèmic. 

La integració transversal d’aquests conceptes, per concloure, ha d’incorporar una nova 
manera de desenvolupar els continguts de totes les matèries, d’enfocar els problemes i les 
solucions, de facilitar l’assoliment d’un pensament crític i una visió global per a poder actuar 
davant tots els reptes als que la societat d’avui i de demà haurà de fer front. 

I això és el que es busca i el que ens preocupa quan es parla de sostenibilitat a la 
universitat, no només un concepte (desgraciadament de moda), sinó un paradigma de 
pensament i acció que modifiqui els hàbits i que ens faci responsables davant de les 
generacions futures del món que els hi deixem ja que: 

“la Terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills” 

(proverbi indi) 
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5. L’ETSEIB 

A risc de resultar obvi aquest apartat, però per a poder obrir la lectura d’aquest treball a un 
públic més ampli es realitzarà una contextualització prou extensa i acurada de l’escola cas 
d’estudi, l’ETSEIB. 

Els origens de l’ETSEIB, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, 
remonten al 1851 quan per un real decret es van absorbir les càtedres tècniques i 
científiques que des del 1769 la Junta de Comerç havia anat creant a la ciutat, llavors es va 
anomenar “Escuela Industrial Barcelonesa”. Inicialment estava ubicada a l’antic convent de 
Sant Sebastià, fins al 1873 que es va traslladar a l’edifici de la Universitat, i al 1927 va tornar 
a traslladar-se a l’antiga fàbrica de Can Batlló. Actualment està ubicada a l’edifici de la 
Diagonal, al Campus Sud de la UPC, on hi va arribar el 1964. Va ser al 1971 quan l’ETSEIB 
i d’altres centres de l’actual UPC van formar la Universitat Politècnica de Catalunya [10].  

A dia d’avui l’edifici de l’Escola disposa de 47.000 m2 d’espai, on hi estudien més de 3.170 
persones, impartint classes més de 400 professors, i treballant en administració i serveis i 
serveis externs unes 240 persones. 

S’imparteixen les titulacions d’Enginyeria Industrial, Enginyeria Química, Enginyeria en 
Organització Industrial, Enginyeria de Materials, Enginyeria Europea de Materials i el 
Graduat Superior en Disseny. 

També es poden cursar els següents màsters: Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, 
Màster en Logística, Transport i Mobilitat, Màster en Enginyeria Mecànica, Màster en 
Polímers i Biopolímers, Màster en Enginyeria Biotecnològica, Màster en Enginyeria 
Biomèdica, i Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics. 

Es titulen al voltant d’unes 450 persones a l’any de les titulacions de 1r i 2n cicle, i unes 150 
en els programes de formació continuada. És a dir, des del seu inici, l’ETSEIB ha aportat a 
la societat catalana més de 18.000 enginyers i enginyeres. Gran part dels quals (actualment 
el percentatge de titulats i titulades amb experiència internacional és de més del 50%) han 
tingut la oportunitat de realitzar un conveni amb alguna de les 111 universitats estrangeres 
amb qui l’ETSEIB té relació. 

També hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques laborals, havent-hi més de 800 convenis 
de cooperació educativa amb empreses, i més de 600 estudiants realitzant-los anualment 
[11]. 
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Hi ha 17 departaments a l’Escola, que són les unitats bàsiques de la UPC per a gestionar i 
coordinar la docència i la recerca del personal docent i investigador de tota la universitat. 
Tenint 9 d’aquests la seu del propi departament a l’ETSEIB. 

Disposa de més de 40 aules docents, de 4 sales de presentació, de 8 aules informàtiques i 
de 50 laboratoris docents. 

Al mateix edifici de l’Escola hi ha una biblioteca, un servei de copisteria i papereria i un bar-
menjador (de gestió externa a la universitat) i diverses aules polivalents on l’estudiantat hi 
pot estudiar, fer treballs, dinar... Així com també hi ha un gimnàs gestionat pel servei 
d’activitats de la universitat. 

A l’ETSEIB hi ha dos Instituts de Recerca, 11 Centres de Recerca, 5 Laboratoris i 10 
Càtedres d’empresa. Així com 16 associacions estudiantils, entre elles la delegació 
d’estudiants. 

 

5.1. Les persones 

A continuació es mostrarà més detalladament la composició de les persones que formen 
part de l’Escola. Aquestes dades han estat extretes del recull de memòries de l’ETSEIB i de 
la base de dades de la UPC, a l’Annex A es mostren les taules completes. 

5.1.1. L’estudiantat 

El grup més nombrós de la comunitat universitària, a part de ser una de les principals raons 
de ser d’una universitat, és l’estudiantat. A la Fig. 5.1 es pot observar l’evolució en nombre de 
l’estudiantat total i de l’estudiantat de primer curs des del 2001/02 fins al 2008/09. 
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Fig. 5.1. Evolució de l’estudiantat des del curs 2001/02 fins al 2008/09 (Annex A, Taula A.1). 

Durant tots aquests anys es manté una tendència constant del nombre d’alumnes de 
l’Escola, tant globalment com a primer curs (aquesta dada deguda a que la demanda 
sempre ha superat l’oferta: la nota de tall per entrar a cursar Enginyeria Industrial està per 
sobre del 6 [12]). 

Això simplement ens indica que a l’hora de fer l’estudi no cal preocupar-se per cap variació 
important deguda al nombre d’estudiants. 

5.1.2. El PDI 

L’altre col·lectiu en ordre d’importància per volum de gent és el professorat, el PDI 
(Professorat Docent i Investigador). Forma part del PDI tota aquella persona que imparteix 
docència a la universitat, així com també aquelles persones que realitzen investigació en la 
mateixa, estant-hi lligades ambdues activitats. Poden treballar a temps complert o a temps 
parcial, això fa que en una universitat com a la UPC hi puguin haver-hi professionals en actiu 
que dediquin part del seu temps a la docència. 
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Fig. 5.2. Evolució del professorat des del curs 2001/02 fins al 2008/09 (Annex A, Taula A.2). 

Un indicador important de la universitat és el nombre d’alumnes en relació al nombre de 
professors. Seguint l’evolució des del 2001/02 fins al 2008/09 també és una dada que és 
manté constant com es pot veure a la Fig. 5.3. 

 

Fig. 5.3. Evolució de la relació estudiants per professor (Annex A, Taula A.3). 
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5.1.3. El PAS 

El següent grup important que forma part d’una universitat és el Personal d’Administració i 
Serveis (PAS). Aquest col·lectiu és el que s’encarrega de totes les funcions de gestió i 
administració de la universitat, més concretament: realitzen la gestió administrativa de les 
àrees de personal, l’organització administrativa, d’assumptes econòmics, la gestió 
informàtica, d’arxius i d’informació i serveis generals. També forma part del PAS tot el servei 
de biblioteques i documentació. S’encarreguen també de l’organització i coordinació dels 
serveis de suport a la docència, l’estudi i la recerca en unitats bàsiques, laboratoris, tallers, 
bibilioteques i altres unitats funcionals. Així com també tenen cura del manteniment, 
conservació i vigilància de les dependències de la universitat. 

També es pot comprovar a la Fig. 5.4 que el nombre de persones que hi treballen no varia 
substancialment al llarg dels anys. 

 

Fig. 5.4. Evolució del PAS des del 2001/02 fins al 2008/09 (Annex A, Taula A.4). 
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Per tenir una idea més gràfica dels percentatges de gent de cada grup a la Fig. 5.5 es pot 
veure la comparativa del volum de persones per col·lectiu. 

 

Fig. 5.5. Percentatges dels diferents col·lectius de l’ETSEIB al 2008/09. 

 

5.2. Dades acadèmiques 

Com ja s’ha comentat a l’ETSEIB s’estudia més d’una titulació: Enginyeria Industrial, 
Enginyeria Química, Enginyeria en Organització Industrial i Enginyeria de Materials, i una 
gran varietat de cursos de formació continuada, entre d’ells un titol propi i 7 màsters. Aquest 
projecte, però, es centrarà en la titulació principal de l’Escola (per nombre d’alumnes i per 
història) que és Enginyeria Industrial. 

Aquesta carrera consta d’uns estudis força amplis per adquirir els coneixements base de 
l’enginyeria industrial i ofereix la possibilitat d’adquirir coneixements més específics de 
qualsevol de les 15 intensificacions. Consisteix en una formació acadèmica sobre una base 
de matemàtiques i física prou sòlida per posteriorment introduir coneixements sobre 
mecànica, química, termodinàmica, electricitat, electrònica, estructures, informàtica, 
logística, materials, fluidotècnia, medi ambient, motors, multimèdia, organització industrial, 
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organització d’empreses, realitat virtual, robòtica, seguretat industrial, automoció, 
automàtica, construcció, disseny industrial... 

S’estructura en quadrimestres i la duració total és de 10 quadrimestres. S’han de cursar un 
total de 258 crèdits en assignatures troncals i obligatòries, un total de 55,5 crèdits en 
assignatures optatives, ja siguin de la intensificació o no (això depen de la tria de l’alumne), 
un total de 37,5 crèdits de lliure elecció (podent-se matricular a assignatures de lliure elecció 
o bé convalidar els crèdits per les diferents activitats computables com a tals), i 24 crèdits del 
projecte final de carrera. 

El crèdit és la unitat de mesura de l’ensenyament, la seva equivalència correspon a 10 hores 
lectives, ja siguin d’ensenyament teòric, pràctic o l’anàleg. Per obtenir el títol d’Enginyeria 
Industrial s’han de cursar un total de 375 crèdits. 

Es cursa el pla d’estudis del 94, vigent el primer curs fins el 2009/10 i en procés d’extinció a 
partir del següent any. A les següents taules es mostra tot el ventall d’assignatures que es 
cursen, les troncals (Taula 5.1), les optatives dels quadrimestres 3, 4 i 5 (Taula 5.2), i les 
optatives classificades per intensificacions (Taules 5.3-5.17). 

 

ASSIGNATURES TRONCALS 

PRIMER CURS 

Quadrimestre 1 Quadrimestre 2 

Àlgebra Lineal Geometria 

Càlcul Infinitessimal I Càlcul Infinitessimal II 

Mecànica fonamental Termodinàmica Fonamental 

Química I Química II 

Fonaments d'Informàtica Tècniques de Representació Gràfica 

SEGON CURS 

Quadrimestre 3 Quadrimestre 4 

Equacions Diferencials Mecànica dels Medis Continus 

Càlcul Integral Electromagnetisme 

Materials Teoria de Màquines 

Mecànica Dinàmica de Sistemes 
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Informàtica  

TERCER CURS 

Quadrimestre 5 Quadrimestre 6 

Mètodes Estadístics de l'Enginyeria I Mètodes Estadístics de l'Enginyeria II 

Electrotècnia Transferència de Calor 

Economia Mecànica de Fluids 

Elasticitat i Resistència de Materials Introducció a l'Electrònica 

Termodinàmica  

QUART CURS 

Quadrimestre 7 Quadrimestre 8 

Electrònica Mètodes Numèrics 

Tecnologies de Fabricació i Tecnologia de Màquines Administració d'Empreses 

Teoria d'Estructures i Construccions Industrials Enginyeria i Màquines Tèermiques 

Organització Industrial Optimització i Simulació 

Màquines Hidràuliques Transports 

Control amb Computador Tecnologia de Materials 

 Tecnologia Elèctrica 

CINQUÉ CURS 

Quadrimestre 9 Quadrimestre 10 

Tecnologia del Medi Ambient Projecte de fi de carrera 

Tecnologia Energètica  

Projectes  

Taula 5.1. Taula de les assignatures troncals d’Enginyeria Industrial [13]. 
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ASSIGNATURES OPTATIVES DELS QUADRIMESTRES 3, 4 I 5 

Quadrimestre 3 Quadrimestre 4 

Organització d'Empreses Amplació de Mecànica 

Dibuix Assistit per Ordinador Teoria de Circuits 

Ampliació de Química Física Moderna 

Mètodes Matemàtics a l'Enginyeria Metodologia de Programació 

 Càlcul Numèric i Simulació 

Quadrimestre 3 i 4 

Taller Elèctric Escriptura Tècnica en Anglès 

Quadrimestre 5 

Bioquímica: Introducció a la Biotecnologia Mecanismes i Màquines 

Fonaments d'Enginyeria Nuclear Teoria de Sistemes Lineals 

Fonaments de Màquines Elèctriques Urbanisme i Serveis Urbans 

Estructura de Computadors i Sistemes Operatius  Gestió de Recursos Humans 

Jocs per a Computadors. Estructura i Desenvolupament  Instrumentació i Mesura en Fluids 

Taula 5.2. Taula de les assignatures optatives dels quadrimestres 3, 4 i 5 [13]. 

ASSIGNATURES OPTATIVES PER INTENSIFICACIONS 

Intensificació d’Automàtica 

Assignatura Quadrimestre 

Anàlisi de Senyals 

Robòtica Industrial 

Q6 

Sistemes Informàtics en Temps Real Q7 

Tecnologia de Control Q8 

Sistemes de Producció Integrats 

Simulació de Sistemes Dinàmics 

Control Avançat 

Q9 

Taula 5.3. Taula de les assignatures optatives de la intensificació d’Automàtica [13]. 
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Intensificació de Disseny de Producte i Sistemes 

Assignatura Quadrimestre 

Disseny Bàsic 

Selecció de Materials en el Disseny 

Q6 

Eines i Procediments per al Projecte Q7 

Enginyeria del Producte i Sistemes Tècnis I Q8 

Enginyeria del Factor Humà 

Tècniques de Visualització i Modelització 

Enginyeria del Producte i Sistemes Tècnics II 

Q9 

Taula 5.4. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Disseny de Producte i Sistemes. 

Intensificació d’Electrònica 

Assignatura Quadrimestre 

Anàlisi de Senyals 

Disseny d'Equips Electrònics 

Q6 

Electrònica Analògica Q7 

Microprocessadors Q8 

Electrònica de Potència 

Sistemes Electrònics Digitals 

Instrumentació Electrònica 

Q9 

Taula 5.5. Taula de les assignatures optatives de la intensificació d’Electrònica [13]. 

Intensificació d’Electrotècnia 

Assignatura Quadrimestre 

Anàlisi de Senyals 

Ampliació d'Electrotècnia 

Q6 

Convertidors Q7 

Sistemes Elèctrics de Potència Q8 
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Aparamenta Elèctrica 

Disseny de Màquines Elèctriques 

Control de Màquines Elèctriques 

Q9 

Taula 5.6. Taula de les assignatures optatives de la intensificació d’Electrotècnia [13]. 

Intensificació d’Estructures i Construccions Industrials 

Asssignatura Quadrimestre 

Construcció i Arquitectura Industrial I 

Selecció de Materials en el Disseny 

Q6 

Estructures de Formigó Armat Q7 

Teoria d'Estructures I Q8 

Construcció i Arquitectura Industrial II 

Estructures Metàl·liques 

Teoria d'Estructures II 

Q9 

Taula 5.7. Taula de les assignatures optatives de la intensificació d’Estructures i Construccions 
Industrials [13]. 

Intensificació de Fabricació 

Assignatura Quadrimestre 

Metrologia i Verificació 

Càlcul de Màquines 

Q6 

Mètodes de la Qualitat Total Q7 

Tecnologia de Fabricació I Q8 

Tecnologia de Fabricació II 

Fabricació Assistida per Ordinador 

Fabricació Flexible 

Q9 

Taula 5.8. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Fabricació [13]. 
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Intensificació de Fluidotència 

Assignatura Quadrimestre 

Transport de Fluids 

Termodinàmica Aplicada a Màquines i Processos Tèrmics 

Q6 

Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics Q7 

Aerodinàmica Industrial Q8 

Bombes i Instal·lacions de Bombatge 

Turbines i Intal·lacions Hidroelèctriques 

Manteniment de Turbomàquines 

Q9 

Taula 5.9. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Fluidotècnia [13]. 

Intensificació de Gestió 

Assignatura Quadrimestre 

Anàlisi de l'Entorn Econòmic 

Grafs i Decisió 

Q6 

Mètodes de la Qualitat Total Q7 

Compatbilitat i Finances Q8 

Sistemes d'Informació a les Organitzacions 

Mètodes Quantitatius de Gestió 

Direcció d'Operacions 

Q9 

Taula 5.10. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Gestió [13]. 

Intensificació de Materials 

Assignatura Quadrimestre 

Tecnologia Metal·lúrgica 

Tecnologia de Plàstics i Compòsits 

Q6 

Selecció de Materials en el Disseny Q7 

Operacions Bàsiques Q8 
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Anàlisi de Ruptures, Control de Qualitat i Integritat Estructural 

Materials Metàl·lics 

Materials Polimèrics i Compostos 

Q9 

Taula 5.11. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Materials [13]. 

Intensificació de Mecànica 

Assignatura Quadrimestre 

Càlcul de Màquines 

Vibracions Mecàniques 

Q6 

Vehicles I Q7 

Disseny de Màquines I Q8 

Tecnologia de Fabricació II 

Disseny de Màquines II 

Assaig de Màquines 

Q9 

Taula 5.12. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Mecànica [13]. 

Intensificació de Medi Ambient 

Assignatura Quadrimestre 

Transport de Fluids 

Operacions Bàsiques 

Q6 

Control i Prevenció de la Qualitat de l'Aire Q7 

Química Ambiental Q8 

Control i Prevenció de la Qualitat de l'Aigua 

Anàlisi Físic de l'Impacte Ambiental 

Gestió Medi Ambient i Gestió de Resursos 

Q9 

Taula 5.13. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Medi Ambient [13]. 
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Intensificació de Nuclear 

Assignatura Quadrimestre 

Física Nuclear 

Termodinàmica Aplicada a Màquines i Processos Tèrmics 

Q6 

Física dels Reactors Nuclears Q7 

Detecció i Mesura de les Radiacions Q8 

Tecnologia de les Radiacions Ionitzants 

Seguretat Nuclear i Prootecció Radiològica 

Centrals Nuclears 

Q9 

Taula 5.14. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Nuclear [13]. 

Intensificació de Química 

Assignatura Quatrimestre 

Transport de Fluids 

Operacions Bàsiques 

Q6 

Ampliació de Química Orgànica Q7 

Química Industrial Q8 

Reactors Químics 

Polímers Industrials 

Simulació de Processos 

Q9 

Taula 5.15. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Química [13]. 

Intensificació de Termoenergètica 

Assignatura Quadrimestre 

Transport de Fluids 

Termodinàmica Aplicada a Màquines i Processos Tèrmics 

Q6 

Estudi i Gestió de Sistemes Tèrmics Q7 

Disseny d'Equips Tèrmics I Q8 
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Disseny d'Equips Tèrmics II 

Ampliació de Motors Tèrmics 

Refrigeració i Condicionament d'Aire 

Q9 

Taula 5.16. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Termoenergètica [13]. 

Intensificació de Transports i Vehicles 

Assignatura Quadrimestre 

Grafs i Decisió 

Càlcul de Màquines 

Q6 

Vehicles I Q7 

Vehicles II Q8 

Manutenció 

Logística 

Gestió del Trànsit 

Q9 

Taula 5.17. Taula de les assignatures optatives de la intensificació de Transports i Vehicles [13]. 

 

Els crèdits que s’han de cursar com a lliure elecció, són activitats que es consideren 
d’interès acadèmic però que poden o no estar reglades a nivell universitari. Aquestes 
segones poden ser pràctiques en empreses, algunes activitats esportives, el coneixement 
d’idiomes estrangers, activitats de representació estudiantil... Les activitats reglades són les 
assignatures de lliure elecció, les quals com a tals no s’enmarquen dins el pla d’estudis. 
Originariament van ser dissenyades per a cobrir una mancança de transmissió de 
coneixements de caire més humanístic i de tipus reflexiu, en front d’unes titulacions prou 
carregades de disciplines purament científiques i tècniques. Així s’obrien aquestes carreres 
no només a ensenyaments d'altres àmbits sinó que es volia aproximar l’estudiantat dels 
diferents centres de la UPC a d’altres centres de la mateixa universitat o fins i tot d’altres 
universitats per així fomentar l’intercanvi transdisciplinar i proporcionar una formació més 
complerta [14]. 

Tot i això, al gener del 2005 es va aprovar per Consell de Govern de la UPC que es 
redissenyaria i redimensionaria a la baixa l’oferta d’aquestes assignatures [15]. Es 
considerava adequada aquesta mesura ja que només un 25% dels crèdits ALE’s són 
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obtinguts per l’estudiantat tot cursant aquestes assignatures, perquè amb els canvis de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) s’havien de redirigir recursos i esforços a 
l’adaptació que comportava, i perquè el professorat anava prou carregat de tasques 
docents. Malgrat això, es va emfatitzar que les assignatures de lliure elecció havien de tenir 
per objectiu o bé el desenvolupament de competències transversals en l’alumnat (també en 
especial la competècia lingüística) o bé que impartissin coneixements complementaris i 
transversals de la ciència i la tecnologia, en especial tractant temàtiques de sostenibilitat. 

 En el cas de l’oferta de l’ETSEIB de les assignatures de lliure elecció que imparteix el 
centre, es pot observar a la Fig. 5.6 la tendència a disminuir el nombre de crèdits d’ALE’s, tot 
i que no molt pronunciada. És curiòs observar com en canvi el nombre de crèdits matriculats 
per l’estudiantat a assignatures de lliure elecció de l’ETSEIB sí que disminueix 
considerablement (Fig. 5.7). 

 

Fig. 5.6. Crèdits d’ALE’s ofertades a l’ETSEIB des del 2003/04 al 2008/09 (Annex B.1, Taula B.1). 
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Fig. 5.7. Crèdits matriculats per l’estudiantat a ALE’s de l’ETSEIB des del 2003/04 al 2008/09 (Annex 
B.1, Taula B.2). 

El projecte final de carrera és l’última etapa dels estudis, on s’ha de realitzar un treball de 
síntesi amb la guia i suport d’un tutor. Això correspon al darrer quadrimestre de la carrera i té 
un pes de 24 crèdits. A la Fig. 5.8 es pot observar l’evolució del nombre de PFC’s realitzats 
a l’ETSEIB. 
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Fig. 5.8. PFC’s realitzats per l’estudiantat de l’ETSEIB des del 2000/01 al 2008/09 (Annex B.2, Taula 
B.3). 
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Un altre aspecte important a la vida de l’estudiantat és l’educació no formal que reb, aquesta 
educació, a més a més, al ser realitzada a l’Escola no només afecta a l’alumnat, sinó a tota 
la comunitat universitària. Durant el curs escolar es realitzen actes, jornades, exposicions, 
conferències... Havent-hi una sèrie d’activitats que anualment es repeteixen. Aquestes són: 
l’acte institucional d’inauguració del curs; les jornades de divulgació científica “La Setmana 
de la Ciència”; el programa “Febrer a l’ETSEIB” (on l’Escola amb la col·laboració d’empreses 
organitzen una sèrie de visites, seminaris i altres activitats per a tot l’estudiantat que hi vulgui 
participar); a partir del 2009 un acte Fi de Carrera, per acomiadar la promoció que acaba els 
estudis aquell curs; com a acte cultural més important s’organitza la Diada de Sant Jordi, 
realitzant-se actuacions musicals i teatrals i lliurant-se premis de diverses categories; també 
el Fòrum d’empreses de l’ETSEIB, un encontre anual entre empreses i universitat; i des del 
2007 col·lectius estudiantils organitzen “L’Altre”, que vol obrir el ventall de possibilitats 
laborals després dels estudis més enllà de l’oferta mostrada al Fòrum [16]. A la Fig. 5.9 es 
pot veure el volum d’activitats que es realitzen a l’ETSEIB cada any. 

 

Fig. 5.9. Nombre d'actes realitzats a l'ETSEIB des del 2003/04 al 2008/09 (Annex B.3, Taula B.5). 

 

5.3. La vida de campus 

En aquest apartat es tenen en compte tots els aspectes econòmics i de gestió del complex 
universitari. Es comença per un detall de les dades econòmiques i de consums. 
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El pressupost de l’ETSEIB, com dels altres centres de la UPC, prové principalment dels 
diners que hi dóna la Generalitat de Catalunya, és a dir, del pressupost general de la 
Universitat. Altra part dels ingressos provenen d’activitats pròpies de l’Escola, això és 
col·laboracions amb empreses privades, amb entitats, realitzant convenis de cooperació 
educativa, llogant espais del centre, a través de cànons d’altres activitats... 

És molt complicat, si més no impossible, tenir un control exacte dels diners que gestiona el 
conjunt de l’ETSEIB, degut a que hi ha diners que s’assignen directament per a cada centre 
des de la UPC, hi ha altres partides que van per als departaments, hi ha convenis 
d’empreses per projectes molt concrets, alguns dels quals confidencials... en aquest projecte 
s’ha tingut en compte el global del pressupost que gestiona l’ETSEIB, no entrant en detall en 
les partides que es puguin rebre per altres bandes. 

Així doncs, el pressupost destinat a la docència de l’Escola des del 2003 fins al 2009 és el 
que es pot veure a la Fig. 5.10. 

 

Fig. 5.10. Pressupost pel repartiment de la docència des del 2003 fins al 2008 (Annex C.1, 
Taula C.1). 

 

Entre els 17 departaments de l’Escola es reparteix el pressupost amb els percentatges que 
es mostren a la Fig. 5.11: 
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Fig. 5.11. Percentatges del repartiment del pressupost per a la docència per departaments 
(Annex C.2, Taula C.2). 

 

Unes altres dades importants a tenir en compte de les despeses de l’Escola, són totes 
aquelles relacionades amb les obres, reparacions, infraestructures i serveis que es puguin 
generar. Tant des del manteniment dels ascensors com des de la conservació 
d’equipaments, la gestió i la conservació dels béns natura i jardins, fins al subministrament 
d’energia elèctrica, gas i aigua. 

 



Model de Sostenibilitat a la Universitat. El cas de l’ETSEIB-UPC  Pàg. 37 

 

 

Fig. 5.12. Evolució de les despeses corresponents a obres, reparacions, infraestructures i 
serveis de l’ETSEIB des del 2001 fins al 2008 (Annex C.3, Taula C.3). 

A part, gràcies al programa SIRENA (eina desenvolupada pel CITIES) es pot observar els 
consums dels edificis de tota la UPC, tenint una clara imatge dels recursos que s’empren per 
al funcionament de la universitat. 

A les figures següents (Fig. 5.13-5.15) es pot veure detalladament els consums d’electricitat, 
gas i aigua de l’ETSEIB des del 2000 fins al 2008. 

 

Fig. 5.13. Evolució del consum d’electricitat (en kWh) des del 2000 fins al 2008 (Annex C.4, 
Taula C.5). 
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Fig. 5.14. Evolució del consum de gas (en kWh) des del 2000 fins al 2007 (Annex C.5, Taula 
C.6). 

 

Fig. 5.15. Evolució del consum d’aigua (en m3) des del 2000 fins al 2008 (Annex C.6, Taula 
C.7). 
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6. Anàlisi de dades i metodologia 

Un cop s’han obtingut les dades generals de l’ETSEIB, és necessari una classificació de les 
mateixes per a poder determinar si aporten sostenibilitat o el contrari. Per això s’ha procedit, 
amb els criteris abans especificats, a determinar el grau de sostenibilitat dels diferents 
àmbits esmentats dels diversos aspectes globals de la universitat. 

6.1. Les persones 

Després d’unes èpoques clarament tecnòcrates i abocades al progrés científic, un cop 
trencat l’esquema de que la ciència i la tecnologia són “bones” i ho poden solucionar tot, s’ha 
remarcat la clara importància de com s’utilitzen, és a dir, de les persones que hi ha al darrere 
en tot procés, de l’ús i la gestió per part de la gent de qualsevol tècnica i/o aparell. 

Un exemple molt important a la UPC (en el cas concret de l’arquitectura) va ser demostrat 
amb l’informe MIES que “no són els edificis, o les coses, els que són sostenibles. Ho han de 
ser les activitats; els edificis ho han de permetre” [17]. En aquest cas a l’analitzar l’impacte 
ambiental de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) com a institució, 
no com a simple edifici, es va arribar a la conclusió que l’impacte que provocaven els titulats 
i titulades era més de 1.800 vegades major a l’impacte associat a la construcció de l’escola, 
ús, vida, i mobilitat de tota la comunitat (Annex D.1). 

Per això, s’ha considerat molt important estudiar en profunditat els comportaments de les 
persones de l’ETSEIB. 

6.1.1. Anàlisi de l’estudiantat 

A l’ETSEIB l’estudiantat és el 89% de la població (Fig. 5.5, pàg. 22), com és habitual ja que 
la base social majoritària d’una universitat és l’estudiantat. I no només per això sinó 
principalment perquè el producte d’una universitat són els seus titulats i titulades i pel 
posterior impacte que causaran, s’ha focalitzat d’especial manera el seu estudi. És a dir, a 
part de la seva importància de manera quantitativa i d’impacte final, perquè l’estudiantat és 
la principal raó de ser d’una universitat. 

Per saber determinar els coneixements, valors i comportaments de l’alumnat envers la 
sostenibilitat es va recòrrer a l’Estudi sobre l’avaluació dels processos educacionals sobre el 
desenvolupament sostenible a la universitat [18] on com a eina per avaluar l’estudiantat 
s’utilitzava una enquesta. Amb algunes petites variacions de la mateixa, s’ha pogut 
classificar l’alumnat de l’ETSEIB en front a la sostenibilitat. Això s’ha aconseguit a través de 
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la realització de 19 preguntes sobre coneixements i valors, i d’11 preguntes sobre pràctiques 
habituals (Annex E.1). Totes elles tenen en compte la subclassificació de les quatre 
categories que la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC ha determinat, que és: la 
component ambiental, social, econòmica i institucional. Dins d’aquesta classificació les 
preguntes avaluen les actituds ambientals, els coneixements sobre l’impacte social, els 
valors d’equilibri i els límits de creixement, la problemàtica futura, la solució als problemes i 
les responsabilitats. 

Han respost l’enquesta 469 alumnes d’Enginyeria Industrial de l’ETSEIB. S’han realitzat les 
enquestes el novembre de 2009, al mateix temps que es realitzava l’enquesta d’avaluació 
del professorat, per així causar les menors molèsties al desenvolupament natural de les 
classes. 

S’ha considerat que a partir d’un 10% és una mostra representativa, i degut a que s’ha prés 
aleatòriament, anant a classes de tots els quadrimestres de la carrera d’Enginyeria 
Industrial, de diferents horaris, i de diferentes assignatures de diferents intensificacions 
(Annex E.2), ha resultat vàlida la mostra. Sent un 17,93% de l’estudiantat el que ha estat 
preguntat (Annex E.2). 

Un cop enquestat una bona part de l’alumnat d’Enginyeria Industrial de l’ETSEIB s’han 
analitzat les respostes, amb el programa estadístic SPSS. 

6.1.1.1. Paràmetre de la sostenibilitat 

Per trobar el paràmetre del tipus de població conscienciada sosteniblement, un cop 
determinada la component social, econòmica, institucional i ambiental de cada persona 
(normalitzant les puntuacions, és a dir, dividint el resultat per la puntuació màxima possible 
de cada categoria), s’han sumat totes quatre, obtenint-se així els resultats per a cada 
persona, avaluada doncs, de 0 a 4. 

Durant l’avaluació de les respostes s’ha detectat dos grups clarament diferenciats, el de gent 
sostenible i el de gent no sostenible, havent-hi un tercer grup que no es decanta en cap 
aspecte, ni es pot determinar exactament quin comportament té. A l’Annex E.3 es poden 
veure els gràfics detallats de les freqüències de les respostes de l’estudiantat per concepte. 
Aquí per facilitar la lectura només es mostren els gràfics dels resultats últims, de la 
classificació final de la gent segons els valors i comportaments agrupats, en sostenibilitat i 
no sostenibilitat. 

Així doncs, a les Fig. 6.1 i Fig. 6.2 s’han obtingut les distribucions de la població de 
l’estudiantat sobre la sostenibilitat i la insostenibilitat, respectivament, on 4 és el valor màxim. 
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Fig. 6.1. Distribució de les puntuacions sobre sostenibilitat de l’estudiantat. 

S’ha considerat que la puntuació de 2,51 era l’umbral de “nota” per a la sostenibilitat, així 
doncs ha resultat que un 29% de la població està conscienciada sosteniblement. 
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Fig. 6.2. Distribució de les puntuacions sobre insostenibilitat de l’estudiantat. 

Per a l’umbral de la no sostenibilitat s’ha determinat el valor de 2,22, ja que la gent no es 
distribueix tan radicalment cap a comportaments antisostenibles, obtenint-se així que un 
7,89% de la població està clarament conscienciada insosteniblement. 
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6.1.1.2. Paràmetres de la pressió social del comportament 

Per determinar la pressió social del comportament i les interaccions/inhibicions entre grups, 
s’ha determinat la component educativa de la gent, és a dir, com actuen unes persones 
envers les altres, a través de l’anàlisi de les quatre preguntes corresponents (Annex E.4). 

Obtenint-se la distribució de la Fig. 6.3: 
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Fig. 6.3. Distribució de les puntuacions sobre la component educativa de l’estudiantat. 

En aquest cas l’escala és sobre 100, tenint només cinc possibles resultats del comportament 
de cada persona. Per això s’ha determinat que a partir de 75 sobre 100 és un comportament 
educatiu sostenible, resultant així que un 7% de la població el cumpleix. 

Analitzant les mateixes preguntes però amb les respostes contràries, s’ha obtingut la 
distribució de la component no educativa de l’estudiantat (Fig. 6. 4). 
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Fig. 6.4. Distribució de les puntuacions sobre la component no educativa de l’estudiantat. 

En aquest cas amb el mateix criteri envers el comportament no educatiu, s’obté que un 
69,7% no té cap preocupació per educar a la gent del seu voltant en temes relatius a la 
sostenibilitat. No vol dir que eduquin en contra de la sostenibilitat, sinó que no transmeten ni 
valors ni coneixements a favor de la sostenibilitat. 

 

6.1.2. Anàlisi del PDI 

La metodologia que s’ha seguit per analitzar el Professorat Docent i Investigador ha estat 
cercar els últims treballs i estudis fets a la universitat que mostraven l’estat de la qüestió. 

Arran del projecte STEP centre (Sostenibilitat Tecnologia i Excel·lència Per al 2015) es van 
dur a terme unes enquestes al professorat de l’Escola per a conèixer l’estat de la 
competència transversal de Sostenibilitat i Compromís Social i la seva futura implantació als 
nous plans d’estudi. A partir d’aquestes enquestes es van realitzar unes entrevistes 
personals per a tenir una millor visió de l’estat de la qüestió a l’ETSEIB. Principalment es van 
entrevistar coordinadors d’assignatures del nou grau que substitueix els estudis d’enginyeria 
industrial per a poder implantar aquesta competència al nou pla. Gràcies a aquest treball es 
pot tenir una visió del que part del professorat està fent en front la sostenibilitat (Annex F.1 i 
F.2). 
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Per una altra banda, l’IS. UPC (actual Institut per la Sostenibilitat, antic CITIES) ha creat un 
mapa de la sostenibilitat on hi ha el llistat de persones que treballen a la UPC sobre temes 
de sostenibilitat, grups de recerca i docència. A través d’aquest mapa, es va poder obtenir 
un llistat de professors i professores de l’Escola que treballen en temes de sostenibilitat 
(Annex F.3). 

Així s’ha pogut conèixer totes aquelles persones de l’ETSEIB que estan fent recerca o 
docència en pro de la sostenibilitat. En l’Annex F s’ha detallat el recull de noms i 
departaments. Finalment s’obté el percentatge global del professorat que és sostenible, un 
15,43% (Annex F.4). 

6.2. Dades acadèmiques 

Per analitzar la sostenibilització de totes les dades acadèmiques de l’Escola s’ha seguit una 
àmplia metodologia. Primer de tot s’ha fet una recerca històrica dels indicadors que es 
comptabilitzaven a la UPC i a l’ETSEIB, posteriorment al trobar una mancança de dades 
s’ha buscat informació en les memòries de l’Escola i en els reculls dels resums del Projectes 
Finals de Carrera de l’ETSEIB, així com també s’ha demanat a gestió acadèmica del centre 
totes les dades necessàries per a poder calcular els indicadors dels anys que faltaven. 

Anteriorment, la UPC duia a terme pels Plans de Medi Ambient, unes memòries anuals 
sobre l’ambientalització de la Universitat, que les realitzava el CITIES. Això ho duien a terme 
amb una sèrie d’indicadors proporcionats pels centres; a l’àmbit de formació calculaven 
l’ambientalització curricular, a través, entre d’altres, del percentatge de projectes finals de 
carrera ambientalitzats, del percentatge d’assignatures ambientalitzades, del nombre de 
matricules a assignatures de lliure elecció ambientalitzades. 

6.2.1. Anàlisi curricular 

A les memòries dels Plans de Medi Ambient de la UPC hi ha dades de l’ETSEIB respecte a 
l’ambientalització d’assignatures des del curs 1999/00 fins al 2004/05 (Fig. 6.5). 
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Fig. 6.5. Evolució del percentatge d’assignatures ambientalitzades des del 1999/00 fins al 2004/05 
(Annex G.1, Taula G.1). 

Aquestes dades, tot i que s’han pres com a referència del ritme de canvi en els plans 
d’estudi, eren -com el seu nom mostra- uns indicadors de l’ambientalització, però aquest 
projecte va més enllà, ja que el que vol avaluar és la sostenibilitat, per això s’ha analitzat el 
global de les assignatures de la titulació. 

A partir de la revisió dels objectius i temari de totes les assignatures a través de la guia 
docent del curs 2009/10 i de les enquestes i entrevistes al professorat sobre la SiCS s’ha 
pogut determinar si cada assignatura estava sostenibilitzada o no. 

La metodologia seguida ha estat considerar el global de l’explicitat a la guia docent per 
saber com s’enfocava l’assignatura. Per poder determinar si les assignatures ensenyen el 
seu temari i transmeten els coneixements tenint en compte les vessants socials, ambientals i 
econòmiques de totes les accions, i si promouen la capacitat d’analitzar críticament tots els 
processos, en resum si tenen en compte els aspectes de sostenibilitat a l’hora d’ensenyar 
l’assignatura, s’ha fet una cerca considerant les paraules de la Taula 6.1 (totes elles mirades 
en el context, no aïlladament ja que algunes per si soles no demostren consciència 
sostenible): 
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anàlisi de cicle de vida conservació contaminació 

control cooperació depuració 

desenvolupament sostenible efecte hivernacle eficiència 

energies renovables estalvi energètic impacte ambiental/social 

medi ambient minimització pendre consciència 

prevenció qualitat de vida reciclatge 

reducció respecte sensibilitzar l’alumnat 

residus social societat 

sociocultural/socio-econòmic sostenibilitat sostenible 

Taula 6.1. Paraules clau que ajuden a la identificació de les assignatures sostenibilitzades. 

Amb totes aquestes consideracions s’ha calculat el grau de sostenibilitat de la guia docent 
del curs 2009/10, obtenint-se que un 29,45% de crèdits del total d’assignatures entre 
troncals, obligatòries i optatives dels estudis d’enginyeria industrial han estat sostenibilitzats 
(Annex G.2, Eq. G.1). 

 

6.2.2. Anàlisi de les assignatures de lliure elecció 

Amb el mateix criteri que amb les assignatures de la guia docent s’han analitzat les 
assignatures de lliure elecció, obtenint-se l’històric del percentatge dels crèdits ofertats 
sostenibilitzats pel total (Fig. 6.6), i l’històric dels crèdits matriculats per l’alumnat en 
assignatures de lliure elecció sostenibilitzades (Fig. 6.7). 
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Fig. 6.6. Evolució del percentatge de crèdits ALE ofertats sostenibilitzats des del 2003/04 fins al 
2008/09 (Annex G.3, Taula G.11). 

 

 

Fig. 6.7. Evolució del percentatge de crèdits d’ALE’s sostenibilitzades matriculades des del 2004/05 
fins al 2008/09 (Annex G.3, Taula G.12). 
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6.2.3. Anàlisi dels Projectes Finals de Carrera 

En aquest apartat s’ha fet l’estudi sobre els Projectes Finals de Carrera de l’Escola, per 
saber si al realitzar el treball de final d’estudis l’alumnat tenia en compte la sostenibilitat. 

Primerament es va contactar amb gestió acadèmica de l’ETSEIB i es van poder aconseguir 
les dades històriques de dos indicadors que utilitzen. El primer d’ells és el percentatge de 
PFC’s ambientalitzats, que indica els projectes que han inclòs l’estudi d’impacte ambiental 
del mateix. Tal i com per norma és obligatori que a la memòria del projecte hi consti el 
pressupost del mateix, a partir de l’any 2003/04 també és obligatori que s’inclogui l’anàlisi 
d’impacte ambiental. Es pot comprovar que ha estat molt efectiva la mesura d’introducció 
d’aquesta condició (Fig. 6.8). 

 

Fig. 6.8. Percentatge de PFC’s ambientalitzats des del 2000/01 al 2008/09 (Annex G.4, Taula G.13). 

El segon indicador que tenen a l’Escola dels projectes finals de carrera, és la temàtica dels 
mateixos. Per aquest estudi es va demanar conèixer els PFC’s que tinguessin temàtica 
ambiental, a la Fig. 6.9 es mostra el percentatge de les dades històriques obtingudes. 
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Fig. 6.9. Percentatge de PFC’s de temàtica ambiental del 2000/01 al 2008/09 (Annex G.4, Taula G.13) 

Tot i tenir aquests indicadors, no reflexen l’anàlisi que es volia obtenir sobre els projectes 
finals de carrera respecte a la sostenibilitat. Llavors, a través dels resums dels PFC’s de 
l’ETSEIB (publicats a les memòries de la biblioteca [19]) s’ha realitzat un estudi dels 
projectes finals de carrera des del 2003/04 al 2007/08. S’ha volgut determinar si als treballs 
final d’estudis l’alumnat té en compte criteris de sostenibilitat, així s’ha analitzat si es 
consideraven les vessants socials, ambientals i econòmiques en tots els projectes. Això s’ha 
dut a terme amb una metodologia semblant a la utilitzada per l’anàlisi de les assignatures de 
l’ETSEIB, s’han llegit els resums fent una cerca amb l’ajuda de paraules clau (les de la Taula 
6.2, sempre mirades en el context) i s’ha pogut determinar els projectes que tenien en 
compte la sostenibilitat. 

 
anàlisi de cicle de vida conservació contaminació 
control cooperació depuració 
desenvolupament sostenible efecte hivernacle eficiència 
energies renovables estalvi energètic impacte ambiental/social 
medi ambient minimització prevenció 
qualitat de vida reciclatge reducció 
residus social societat 
socio-cultural/socio-econòmic sostenibilitat sostenible 

Taula 6.2. Paraules clau que ajuden a la identificació dels PFC’s sostenibilitzats. 
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De tota manera és evident que només a través del resum no és un mètode prou exhaustiu ni 
rigurós per a determinar si un projecte ha tingut en compte criteris sostenibles a l’hora de 
realitzar-se, però per a tenir una primera aproximació del nivell d’importància de la 
sostenibilitat a l’estudiantat que està finalitzant la carrera i donat que el resum conté la 
informació bàsica del projecte, s’ha considerat vàlid el sistema. 

Així s’ha obtingut el percentatge de projectes sostenibilitzats des dels cursos 2003/04 al 
2007/08 (Fig. 6.10). 

 

Fig. 6.10. Evolució del percentatge de Projectes Final de Carrera sostenibilitzats des del 
2003/04 fins al 2007/08 (Annex G.4, Taula G.14). 

 

6.2.4. Anàlisi dels actes de l’ETSEIB 

S’ha estudiat l’educació no formal realitzada a l’Escola. Del recull d’actes recopilats de les 
memòries anuals [20], s’ha analitzat tot el conjunt d’activitats que s’han realitzat els darrers 
anys, com ja s’ha remarcat això engloba des d’exposicions, conferències, fins a jornades, 
actes institucionals... 

La metodologia d’anàlisi que s’ha seguit és una valoració de cada activitat segons 
l’explicació detallada a les memòries. Llavors s’han classificat en sostenibles aquelles que 
promovien aspectes mediambientals i socials, tenint en compte també els factors 
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econòmics, però no centrant-se exclusivament en aquests. S’han comptabilitzat activitats 
que tractaven d’energies renovables, de desenvolupament humà, que sensibilitzaven a favor 
de la pau i la igualtat, que tenien en compte el compromís social, en resum, actes que d’una 
manera o altra es realitzaven des d’una visió sostenibilista. 

També s’han valorat les activitats clarament contràries als criteris de sostenibilitat, han estat 
considerades aquelles que pel seu impacte o importància no es poden permetre el fet de 
tractar temes sense tenir en compte les vessants ambientals i socials, i menys quan es 
tracta de determinades tecnologies; com alguns actes sobre la indústria de l’automòvil i el 
transport, que ja no pot actuar sense considerar que les emissions generades per les seves 
activitats són les principals causants del canvi climàtic, o com actes d’innovació i recerca, 
que simplement tenen en compte el rendiment econòmic de les millores a l’empresa. 

Finalment s’ha obtingut el percentatge dels dos grups diferenciats d’actes per cada any 
(remarcar que hi ha un tercer grup d’activitats realitzades a l’Escola, el més nombrós, que no 
s’emmarquen en cap de les dues anteriors classificacions). 

En les figures següents (Fig. 6.11 i 6.12) es pot observar l’evolució del percentatge dels 
actes sostenibles i insostenibles dels darrers sis cursos. 

 

Fig. 6.11. Evolució del percentatge d’actes sostenibles realitzats a l’ETSEIB des del 2003/04 
fins al 2008/09 (Annex G.5, Taula G.21). 
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Fig. 6.12. Evolució del percentatge d’actes insostenibles realitzats a l’ETSEIB des del 2003/04 
fins al 2008/09 (Annex G.5, Taula G.21). 

6.3. La vida de campus 

6.3.1. Anàlisi de les dades econòmiques 

En aquest apartat s’ha estudiat si les inversions són en pro de la sostenibilitat o no. Per a 
poder-ho dur a terme es van aconseguir les despeses de l’Escola gràcies a la responsable 
de gestió econòmica que va facilitar l’històric de les dades separades per conceptes. 

Degut a que les dades obtingudes no estaven desglossades segons el criteri amb el que 
havia estat realitzada cada acció, sinó amb el concepte de cada despesa, s’ha intentat 
classificar-les segons una visió sostenibilista i sistèmica. Es vol explicar que se sap 
d’avantmà que no és l’única opció, que es podria discutir l’opinió i revisar en futures edicions. 
Simplement s’ha intentat escollir el més acorde a la filosofia d’aquest treball. 

A continuació es detallen els criteris seguits per classificar les despeses realitzades des del 
2001 fins al 2008, per a raons d’infraestructures, obres, reparacions i serveis de l’Escola. 

S’ha considerat que les actuacions periòdiques són les que entren dins del criteri de la 
sostenibilitat, ja que s’emmarquen en la voluntat d’un seguiment i d’una conservació a llarg 
plaç, per a donar durabilitat als edificis, materials... que en necessitin. Envers les actuacions 
periòdiques hi ha les actuacions puntuals, les quals s’han classificat com a “no sostenibles” 
ja que s’ha considerat que per algun motiu s’han hagut de reparar o mantenir, sense que 
aquest fet hagi estat controlat o calculat. 
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Respecte les despeses de programari, es considera que hi ha altres alternatives al software 
convencional, i des d’una òptica sostenibilista s’hauria d’apostar pel software lliure. No 
només perquè promou un programari obert i en millora contínua, sinó perquè té cost zero. 
En canvi les reparacions i conservacions d’altre material informàtic es considera que està fet 
amb criteri sostenible ja que és una mesura que allarga la vida útil dels aparells. 

Per altra banda, despeses corresponents a jardins, béns naturals,... s’han considerat com a 
despeses sostenibles. Això ha estat perquè es creu que donar-li importància a elements del 
medi natural afecta positivament a la sostenibilitat del complex, ja que se li dóna un valor 
afegit a aquest factor i es mostra la importància que té a tota la comunitat. 

Per una altra banda, tenir un bon manteniment i conservació dels ascensors, en un edifici 
com és el de l’ETSEIB respon a una clara necessitat per part de la comunitat de facilitar-li la 
mobilitat per arribar al seu lloc de treball i/o estudi. A part d’apostar pel disseny per a tothom i 
ser conscients de les dificutats de mobilitat que puguin tenir determinades persones. 
Aquestes despeses doncs han estat considerades com a sostenibles. 

El servei de desratització s’ha considerat com a no sostenibe ja que es tracta d’un servei 
que ha de solucionar un problema degut a una mala condició de l’edifici. És a dir, que si s’ha 
plantejat i construït de forma sostenible i durable qualsevol edificació, no hauria de tenir 
aquesta necessitat. 

Les reparacions i conservacions de tot tipus de maquinària, així com d’altres eines, s’ha 
considerat que és una pràctica sostenibilista perquè aposta per allargar la vida útil dels 
productes, siguin quins siguin. A més a més, tenir cura de la maquinària científica en una 
universitat demostra una preocupació per conservar en bon estat material que l’alumnat 
utilitza en el seu dia a dia. 

En canvi, es considera que tractant-se d’una universitat politècnica, hi ha reparacions i 
conservacions que es podrien dur a terme pel propi personal i/o alumnat de l’Escola, com a 
pràctiques d’assignatures o com a explicacions casos reals, així doncs, aquests casos s’han 
classificat com a insostenibles ja que són despeses que es podrien estalviar i donar-li un 
valor afegit a aquestes feines. 

Finalment tenint les despeses classificades com a sostenibles i insostenibles (Annex H, 
Taula H.1 i H.2), es calcula els percentatges de cada cas i a la Fig. 6.13 i 6.14 es pot 
observar respectivament l’evolució des de l’any 2001 fins al 2008 de les despeses 
sostenibles i insostenibles. 
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Fig. 6.13.  Evolució del percentatge de les despeses sostenibles realitzades a l’ETSEIB des del 2001 
fins al 2008 (Annex H.1, Taula H.3). 

 

Fig. 6.14.  Evolució del percentatge de les despeses insostenibles realitzades a l’ETSEIB des del 2001 
fins al 2008 (Annex H.1, Taula H.4). 

La metodologia seguida per analitzar el total del pressupost assignat al repartiment de la 
docència de l’ETSEIB, ha estat la següent: s’ha considerat que analitzant-lo per 
departaments i sabent el percentatge d’assignatures sosteniblitzades per cada un (Annex 
H.2, Taula H.5), es podia classificar el pressupost sostenible. Així s’ha obtingut que en quant 
a docència el percentatge del pressupost sostenible és del 30,87% (Annex H.2, Eq. H.1). 
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6.3.2. Anàlisi de la gestió 

Per analitzar la gestió de l’Escola s’ha fet una recerca a les memòries dels Plans de Medi 
Ambient de la UPC, i l’indicador que es comptabilitzava llavors era respecte a la gestió dels 
residus. Des del 2000/01 fins al 2004/05 es va dur a terme pel CITIES l’avaluació de la 
implantació dels plans integrals de recollida selectiva (PIRS), on es qualificava amb el valor 
de 0 a 10 el grau d’implantació dels mateixos. A la Fig. 6.15 es pot veure l’evolució de les 
notes de l'ETSEIB. 

 

Fig. 6.15. Implantació del PIRS a l'ETSEIB des del 2000/01 fins al 2004/05 (Annex H.3, Taula 
H.6). 

 

Seguint en la mateixa línia, aquest darrer any des de l’Institut de Sostenibilitat de la UPC 
s’ha dut a terme una caracterització dels residus a l’Escola, per a avaluar la situació del 
reciclatge i fer un anàlisi i propostes de millores. 
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7. El model matemàtic 

En aquest apartat s'explica i s'aplica el model de Sostenibilitat a la Universitat, que van dur a 
terme l’equip de la Yolanda Bolea, l’Edmundo Guerra i l’Antoni Grau [21], basant-se en el 
model de sostenibilitat al turisme (Modelling socio-ecological tourism-based systems for 
sustainability, Lacitignola et al. [22]). S’ha desenvolupat un simulador basat en equacions 
diferencials ordinàries que representen aquest model a través del programari lliure easy java 
simulations. Mitjançant aquest simulador s’ha validat el model de Sostenibilitat a la 
Universitat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, de la UPC. A 
continuació s’han plantejat diferents escenaris de treball i s’han realitzat prediccions per tal 
de generar propostes per una gestió més sostenibilista de la universitat. 

El model matemàtic desenvolupat, es basa en considerar la Universitat com un sistema (Fig. 
7.1), en el qual els resultats de la seva acció són les seves pròpies entrades (és un sistema 
AR (Autoregressiu) [23]). Les variables que hi intervenen són: 

• l’estudiantat. Classificat en persones amb comportaments sostenibles o no 
sostenibles (les variables S1 i S2, respectivament), 

• l’educació per a la sostenibilitat (E). Que consta de dos aspectes, el d’educació 
curricular sostenible (Ee) i el de les infraestructures sostenibles que influeixen a la 
comunitat universitària (Ec), 

•  la sortida del capital no sostenible (C). Fa referència a totes les infraestructures, 
serveis i pressupostos que es destinen de manera no sostenible a la universitat. 

 

Fig. 7.1. Esquema del sistema estudiat. 
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Per fer l’estudi d’aquest model s’han considerat paràmetres tals com els valors equivalents 
de la població amb comportament sostenible i la població amb comportament no sostenible 
(T1 i T2 respectivament), la població que té conductes educatives de caire sostenible envers 
la resta de gent (α*2), la població que no té cap conducta educativa (α*1), la capacitat de 
càrrega màxima de la sostenibilització de l’educació (k), la contribució de la població a la 
sostenibilització curricular Ee, (γ1), i el detriment de la població envers la mateixa (γ2). 

També s’ha tingut en compte la degradació del valor equivalent d’infraestructures 
sostenibles (δe), la degradació del valor equivalent d’infraestructures insostenibles (δc). I el 
pressupost global de l’ETSEIB (P). 

 

El model matemàtic de Sostenibilitat a la Universitat es basa en les següents equacions 
diferencials ordinàries: 
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Sent les equacions Eq. 7.1 i Eq. 7.2 les que caracteritzen els comportaments de l’alumnat, 
les Eq. 7.4 i Eq. 7.5 les que determinen quant de sostenibilista és l’educació global que rep 
l’estudiantat, considerant a la primera l’aspecte més purament acadèmic (sostenibilització 
del currículum) i tenint en compte a la segona l’aspecte de l’educació com a exemple, en 
quant a com afecta a l’alumnat el capital sostenible. I finalment, sumant-les de manera 
ponderada (amb els factors de pes wEe i wEc), obtenint l’educació total Eq. 7.3. El capital 
insostenible està caracteritzat per l’equació Eq. 7.6. Finalment les equacions Eq. 7.7, Eq. 7.8 
i Eq. 7.9 relacionen les variables T1 i T2 amb S1 i S2. 

Tots els paràmetres inclosos en el model són valors constants positius. Més concretament, 
el conjunt de paràmetres: µ1E, ϕ1E, β1, ϕ1C, α1, α*1, tipifiquen la tendència del comportament 
sostenible (S1). De la mateixa manera: els paràmetres: µ2E, ϕ2E, β2, ϕ2C, α2, α*2, són els que 
descriuen la tendència del comportament no sostenible (S2). 

Els valors dels paràmetres r i k identifiquen el grau de sostenibilitat al currículum. De manera 
més detallada, r és la taxa de creixement de la Ee, és a dir és el ritme d’ambientalització 
curricular, i k és la capacitat de càrrega de sostenibilització, és a dir la màxima Ee possible. 
Així com també influeix a la sostenibilització curricular γ1 i γ2, que són els paràmetres que 
determinen la implicació de l’estudiantat envers les polítiques sostenibilistes de l’educació, ja 
sigui a favor, o en contra, respectivament. 

Els paràmetres δe i δc són les devaluacions del capital, sostenible i insostenible, 
respectivament, és a dir, la degradació del valor equivalent de les infraestructures. El valor 
pec és la ratio de pressupost ambientalitzat, i el paràmetre P és el pressupost global. 

7.1. La implementació 

Per a dur a terme la simulació amb el model matemàtic era necessària una eina que la 
pugués dur a terme i que mostrés l’evolució de les sortides al llarg del temps. Així que per 
implementar les simulacions s’ha utilitzat Easy Java Simulations (EJS). És l’eina amb la que 
treballa el departament ESAII de la UPC en les diferents simulacions desenvolupades a la 
seva plataforma educativa “model.upc.edu”. 

Les noves iniciatives del departament ESAII van finançar un projecte que ha resultat la web 
“model.upc.edu” [24], que és on està allotjada la plataforma educativa creada, amb l’objectiu 
de provocar una major aportació cultural i científica a la societat, des de la universitat. S’han 
desenvolupat diversos models dinàmics per a la sostenibilitat i diverses simulacions 
ambientals, tots ells allotjats al mateix servidor i obert al públic general. Això s’ha fet amb 
l’objectiu de potenciar l’aprenentatge de l’estudiantat, del professorat, o de qualsevol 
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persona que estigui interessada en conèixer de manera visual la recerca que està duent a 
terme el departament en modelització de temes mediambientals i de sostenibilitat [25]. 

Totes les simulacions ambientals s’han implementat amb Easy Java Simulations. S’ha 
escollit aquesta eina perquè és relativament senzilla d’utilitzar i perquè té un gran potencial 
per realitzar tot tipus de simulacions. EJS ha estat creat per Francisco Esquembre [26] i 
forma part del projecte de Open Source Physics (Física de codi obert), que segueix la 
filosofia del programari lliure, i ha estat concebut per professorat de ciències per a que 
l’utilitzi altre professorat i estudiantat. La seva iniciativa facilita la vida a l’hora de realitzar 
simulacions per ordinador, és a dir, a l’hora de realitzar un programa per a estudiar 
fenòmens, així gràcies a EJS es pot realitzar la visualització dels models que es vulguin 
estudiar. 

El model Sostenibilitat a la Universitat ha estat implementat amb aquest mateix programari, 
tot i que encara no està penjat a la web i per treballar amb ell s’ha d’utilitzar EJS tenint-lo 
instal·lat a l’ordinador. 

A la Fig. 7.2 es pot observar les finestres de treball de l’EJS, el simulador mostra les 
gràfiques de les simulacions que s’estiguin duent a terme (en aquest es pot veure les 
sortides de S1, S2, E i C) i la finestra on es poden modificar les variables. A les Fig. 7.3 i 7.4 
es mostren les finestres d’edició del EJS, on s’introdueix el model que es vulgui programar: 
la Fig. 7.3 és la finestra on introduir i modificar les variables i paràmetres, i a la Fig. 7.4 les 
equacions i relacions constants del model matemàtic. 

 

Fig. 7.2. Finestres de treball del EJS, pantalla de les simulacions i dels paràmetres. 
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Fig. 7.3 i 7.4. Finestres d’edició del EJS, on introduir les variables, els paràmetres i les equacions. 

A partir de la implementació de les equacions del model (Eq. 7.1-7.9, pàgina 57) a l’EJS s’ha 
proseguit a la validació del mateix amb les dades de l’ETSEIB i al plantejament de possibles 
escenaris. 

7.2. El cas d’estudi: l’ETSEIB 

A través de la recerca de dades ja realitzada, i amb l’anàlisi fet de les mateixes s’ha pogut 
obtenir el valor corresponent de cada paràmetre al cas de l’ETSEIB. 

Els valors dels paràmetres del sistema són: 

α1 = 0,2215 α2 = 0,1073 α*1 = 0,01 α*2 = 0,07 

β1 = 0,1471 β2 = 0,0768 ϕ1C = 10 ϕ2C = 10 

µ1E = 2,681 µ2E = 4,596 ϕ1E = 10 ϕ2E = 10 

r = 1,909 k = 1 γ1 = 0,1651 γ2 = 0,0053 

δe = 0,0505 δc = 0,1669 pec = 0,2186 P = 1 

wEe = 0,7 wEc = 0,3 Ttotal = 1  

Taula 7.1. Taula dels valors dels paràmetres del sistema en el cas d’estudi de l’ETSEIB. 
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Els valors dels paràmetres del model (Taula 7.1) s’han obtingut de la següent manera: 

Per calcular el valor del factor que emfatitza al grup de gent conscienciada a favor de la 

sostenibilitat, α1, s’han tingut en compte els actes de sensibilització a la comunitat 

universitària dels darrers anys, i s’ha calculat el percentatge respecte el total d’activitats 

realitzades (Annex I.1, Eq. I.1). S’ha considerat que tots els actes a favor de la sostenibilitat 

detallats a l’apartat 6.2.4 promouen entre la gent conscienciada una major sensibilització i 

augmenten el grup de gent sostenible. En contraposició, α2 és el factor que fa augmentar els 

comportaments no sostenibles de l’alumnat, aquest valor s’ha calculat d’anàlega manera, 

sumant les dades històriques dels darrers anys de l’escola davant dels actes considerats 

insostenibilistes, i calculant-ne el percentatge (Annex I.1, Eq. I.2). Els següents dos 

paràmetres que fan interactuar els dos grups de gent, són α*1 i α*2. Es considera que 

reflecteixen la inhibició de conductes per pressió grupal dels altres subjectes contraris a 

cada postura. Avaluant la component educativa de l’estudiantat (a través de l’enquesta 

realitzada a l’ETSEIB, Annex E.4), s’ha obtingut que hi ha un percentage que educa en pro 

de la sostenibilitat, que correspon a α*2 = 0,07 (apartat 6.1.1.2). Per altra banda, com és 

obvi, amb l’enquesta no hi ha cap indicació d’alumnat que eduqui en la opció contrària. Però 

a través d’observacions personals es pot constatar que hi ha grups de gent que en contacte 

amb altres persones clarament poc conscienciades per la sostenibilitat, es deixen influir 

comportant-se de manera menys sostenible que en circumstàncies habituals. Aquests 

canvis de conductes són realment puntuals i en ocasions especials, per tant, és menor que 

l’altra interacció. Així el paràmetre α*1 té una importància menor, assolint el valor α*1 = 0,01. 

Els paràmetres β1 i β2, s’han considerat determinats per la component del factor econòmic 

de la sostenibilitat obtingut a través de les enquestes a l’estudiantat. És a dir, el percentatge 

de l’alumnat que tenia en compte l’aspecte econòmic (14,71% de l’enquestat, Annex I.2, Eq. 

I.3) reflecteix el paràmetre β1 i per altra banda, el percentatge que menyspreava la 

component econòmica (el 7,68% de l’estudiantat enquestat, Annex I.2, Eq. I.4) correspon al 

paràmetre β2. Significant aquests paràmetres la relació amb la que es veu afectat el 

comportament de la gent a causa de les variacions del capital insostenible, és a dir els 

efectes de les dades econòmiques de l’Escola sobre les persones. 

Els valors dels paràmetres llindar per a les respostes funcionals de l’Educació i el Capital en 

front de les respostes dels Comportaments, ϕ1C, ϕ2C, ϕ1E, ϕ2E, tenen el mateix valor, que s’ha 

fixat a 10 per tal que el model convergeixi. 
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Els paràmetres µ1E i µ2E determinen la velocitat amb que afecta l’Educació global (docència i 

vida de campus) sobre els comportaments sostenibles de l’alumnat, interaccionant cada un 

amb el seu propi grup. Això s’ha considerat que es pot observar a través de la velocitat amb 

que l’estudiantat incorpora a la seva educació la sostenibilitat. I l’indicador considerat ha 

estat els Projectes Finals de Carrera. Així per una banda el paràmetre µ1E indica amb quina 

velocitat l’educació sostenible és integrada en l’estudiantat sostenible augmentant el seu 

comportament sostenible. Per calcular aquesta velocitat s’ha obtingut l’històric dels projectes 

sostenibilitzats i de temàtica ambiental, i el pendent de la seva evolució conjunta és el valor 

d’aquest paràmetre (càlculs a l’Annex I.3). Per altra banda el paràmetre µ2E representa la 

velocitat amb la que disminueix el grup estudiantil insostenible gràcies a l’efecte de 

l’educació. Aquest paràmetre s’ha calculat a través de l’evolució de decreixement de la 

insostenibilitat en els projectes. És a dir, s’ha obtingut la gràfica conjunta dels percentatges 

de PFC’s no sostenibles i sense l’anàlisi d’impacte ambiental, i el pendent de l’evolució 

correspon al paràmetre µ2E (s’ha pres el pendent en valor absolut perquè al model ja es 

considera que es un factor negatiu). Tots els càlculs i gràfiques corresponents estan a 

l’Annex I.3. 

El paràmetre r, que és el que indica la velocitat de sostenibilització curricular, s’ha fixat a 

partir de les dades d’ambientalització curricular, detallades a l’apartat 6.2.1. Aquestes dades 

s’han obtingut des del curs 1999/00 fins al 2004/05 i manifesten que el percentatge 

d’assignatures ambientalitzades augmentaven cada any, així la r correspon al pendent amb 

que creix l’ambientalització curricular (Annex I.4, Eq. I.9). La k s’ha pres de valor igual a 1 

per a normalitzar la Ee. 

Per calcular la contribució de la població sostenible a la Ee, s’ha avaluat la gent que s’apunta 

a les ALE’s, ja que és aquí on hi ha major llibertat d’elecció per part de l’alumnat. Això fa que 

el valor de γ1 sigui el percentatge dels crèdits matriculats en assignatures de lliure elecció 

respecte al total, des del 2004/05 al 2008/09. Per altra banda, el detriment de la població a la 

Ee, s’ha considerat que és tot aquell percentatge al que es podria arribar en quant a crèdits 

matriculats d’ALE’s sostenibles, així s’ha calculat el percentatge de crèdits ALE sostenibles 

ofertats i s’ha restat el percentatge de crèdits ALE sostenibles matriculats. Resultant γ2. 

(veure càlculs Annex I.5) 

Per a obtenir les degradacions del valor equivalent de les infraestructures, s’ha calculat el 
pressupost destinat a reparacions i manteniment de les infraestructures, sostenibles i 
insostenibles, obtenint-se així el percentatge de la partida de les despeses en quant a obres, 
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reparacions, infraestructures i serveis de l’ETSEIB. Llavors s’ha calculat del total del 
pressupost de l’ETSEIB la proporció d’aquest destinat a les infraestructures i s’ha obtingut 
els valors de δe i δc (Annex I.6). 

El valor de pec s’ha calculat sumant: 1) el percentatge ponderat sostenible de les despeses 
d’obres, reparacions, infraestructures i serveis de l’ETSEIB que són una part del pressupost 
total de l’Escola; i 2) el percentatge ponderat de la fracció de les despeses de l’Escola 
destinades a la docència sostenibilitzada (Annex I.6, Eq. I.20). 

El pressupost global, P, s’ha considerat que el seu valor és 1, donat que totes les variables 
són adimensionals. Per tant, s’ha considerat que el valor màxim de la majoria dels 
paràmetres és 1, així els percentatges calculats s’han canviat sobre tants per u. Els casos 
diferents són els paràmetres que reflexen els llindars màxims que, com ja s’ha comentat, 
tenen un valor superior, així com els paràmetres que reflexen velocitats, que per la seva 
explicació física també tenen un significat diferent i els seus valors ho mostren com ja s’ha 
comentat. 

Finalment, queda determinar els valors de les variables del sistema, les quals són: 

T1 T2 S1 S2 Ec Ee E C 

Taula 7.2. Taula de les variables del sistema del model Sostenibilitat a la Universitat. 

En aquest cas, igual que a l’estudi del turisme [22], també es distingeixen dos tipus de 
comportaments de l’alumnat. Tot i que a l’anàlisi de l’estudiantat s’ha obtingut que hi ha tres 
grups diferenciats, el de gent clarament sensibilitzada envers la sostenibilitat i el de gent 
contrariament sensibilitzada, i el tercer grup més nombrós que no es decanta en cap 
aspecte, aquí es considera que per a treballar en pro de la sostenibilitat el que és important 
és que la gent estigui conscienciada i que sigui pro-activa, així que el grup de gent que no fa 
res i la gent que clarament fa coses insostenibles, s’englobarà tot dins del grup no 
sostenible. Obtenim el valor de T1 a través de l’enquesta a l’estudiantat (Annex E.1) que 
representa el percentatge de gent sostenible. I sent Ttotal = 1, s’obté T2. Els valors de S1 i S2 
s’inicialitzen igual que T1 i T2, ja que són variables que físicament signifiquen el mateix, però 
aquestes darreres estan limitades pel valor de 1 (Ttotal), mentre que S1 i S2 adquireixen valors 
majors quan evoluciona el model. Això està reflexat a les Eqs. 7.7-7.8 (pàg. 57). 

Els pesos de l’Educació respecte les seves dues components, Ee i Ec, venen definits per wEe 
i wEc (Taula 7.1), respectivament. Sent Ee el percentatge de la sostenibilització dels plans 
d’estudi, calculat per a cada curs (Annex G.1, Taula G.1), i sent Ec el percentatge del total 
del pressupost que li correspon a l’Escola en quant a despeses sostenibles en 
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infraestructures, serveis, obres i reparacions (Annex I.7, Taula I.10). Fent els càlculs 
pertinents s’obté l’Educació global, E, calculada anualment (Annex I.7, Taula I.11). 

I el capital insostenible, C, correspon al percentatge anual de despeses insostenibles 
multiplicat pel percentatge del pressupost global respecte a la partida de les despeses 
(Annex I.7, Eq. I.23, Taula I.12). 

7.2.1. Validació 

Primerament, però, abans de realitzar les prediccions del que succeirà a partir dels següents 
anys, s’ha de fer la validació del model. Per a dur-ho a terme s’han pres les dades 
històriques del curs 2001/02 i s’han inicialitzat les variables amb el valors corresponents. 
S’ha escollit aquest any per ser el primer més antic del que es disposen dades 
econòmiques. Per altra banda, degut a que a partir del 2005 es van deixar d’editar les 
memòries dels Plans de Medi Ambient, a partir del curs 2005/06 no hi ha dades 
acadèmiques. A la Taula 7.3 estan els valors històrics de les 4 variables d’educació i capital. 

 

 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 

Ec 0,1274 0,1776 0,1984 0,1775 

Ee 0,2010 0,2220 0,2590 0,2620 

E 0,1789 0,2087 0,2408 0,2367 

C 0,1225 0,1629 0,1818 0,2138 

Taula 7.3. Taula dels valors de les variables reals a l’ETSEIB des del 2001/02 fins al 2004/05. 

Cal remarcar però, que la informació relativa a l’estudiantat a l’haver-se obtingut 
exclusivament per a aquest PFC no es tenen dades d’altres anys, així que T1, T2, S1 i S2 
s’han pres els mateixos que els de l’any actual considerant-se que segurament la variació 
del valor no seria molt important. 

Així doncs la inicialització del sistema és la següent: 

T1 = 0,2943 T2 = 0,7057 S1 = 0,2943 S2 = 0,7057 

Ec = 0,1274 Ee = 0,2010 E = 0,1789 C = 0,1225 

Taula 7.4. Taula dels valors de les variables inicials del sistema al curs 2001/02 a l’ETSEIB. 
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Amb els valors dels paràmetres del model obtinguts a l’apartat anterior (Taula 7.1) i els 
valors de les variables inicials del curs 2001/02 (Taula 7.4) s’ha realitzat la simulació del 
model Sostenibilitat a la Universitat. 

Amb les simulacions obtingudes amb l’EJS s’ha procedit a senyalitzar a les gràfiques els 
valors històrics de les variables (Taula 7.3), observant-se els resultats a les figures següents 
(7.5-7.8). I validant-se així el sistema pels valors de les variables de Ec, Ee, E i C, des del 
curs 2001/02 fins al curs 2004/05 . 

  

Fig. 7.5 i 7.6. Evolució de Ec i Ee. 

  

Fig. 7.7 i 7.8. Evolució de E i C. 
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També s’han obtingut les evolucions de S1 i S2, tot i que com ja s’ha comentat no s’han 
pogut validar. Però en aquest interval de temps es pot observar que la variació és molt petita 
(les gràfiques s’han ampliat per a poder observar-la, Fig. 7.9 i 7.10). 

  

Fig. 7.9 i 7.10. Evolució de S1 i S2. 

 

7.2.2. Predicció 

Un cop feta la validació, a partir dels valors de les variables del sistema per al curs actual 

(Taula 7.5) s’ha realitzat la simulació de l’escenari futur que pot ocórrer a l’ETSEIB. 

 

T1 = 0,2943 T2 = 0,7057 S1 = 0,2943 S2 = 0,7057 

Ec = 0,1874 Ee = 0,2945 E = 0,2624 C = 0,1954 

Taula 7.5. Taula dels valors de les variables inicials del sistema en el cas d’estudi de l’ETSEIB. 

Així amb les variables inicialitzades i amb els valors dels paràmetres del model obtinguts 
anteriorment (Taula 7.1), s’ha realitzat la predicció pels pròxims 10 anys, i s’han obtingut les 
següents simulacions (Fig. 7.11-7.16). 
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Fig. 7.11 i 7.12. Evolució de S1 i S2. 

 

  

Fig. 7.13 i 7.14. Evolució de Ec i Ee. 
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Fig. 7.15 i 7.16. Evolució de E i C. 

 

S’observa, però, que amb aquest interval de temps no es pot obtenir una idea gaire clara de 
les interaccions de tots els components del sistema i com es comporta aquest. Sembla que 
cada sortida vagi creixent al seu ritme i que no hi hagi relació les unes amb les altres. Per 
això s’ha proseguit a fer una predicció més a llarg plaç, per a tenir una visió més global i 
futura de l’evolució del sistema. 

S’ha tornat a fer una simulació amb les variables inicials del curs actual (Taula 7.5) i els 
paràmetres del model (Taula 7.1), aquest cop deixant que els sistema evolucionés fins a 
estats estacionaris. 

  

Fig. 7.17 i 7.18. Evolució de S1 i S2. 
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Fig. 7.19 i 7.20. Evolució de Ec i Ee. 

  

Fig. 7.21 i 7.22. Evolució de E i C. 

Tot i que en un principi el model és atemporal i adimensional, un cop feta la validació s’ha 
estipulat l’equivalència del temps del model amb els temps reals. Així doncs, 
matemàticament, aquestes darreres evolucions corresponen al sistema al llarg de les 
dècades vinents. És per a obtenir una visió de cap on s’està anant amb les actuacions 
actuals, per a tenir una imatge a llarg plaç de les tendències i dinàmiques del sistema. De 
tota manera, cada vegada s’evoluciona més ràpid i es produeixen canvis històrics en menys 
temps, així que es pot estipular que aquest interval de temps serà menor en la realitat. 

Com es pot veure a les figures 7.17 i 7.18, inicialment les tendències d’ambdós 
comportaments segueixen el seu curs, el comportament sostenible augmenta tot i que 
lleugerament, així com el comportament insostenible també comença incrementant, però 
arriba un punt en que s’estanca i després comença a disminuir. Per altra banda el 
comportament sostenible creix cada cop més. Comentar que són adimensionals així que la 
seva importància és en valor qualitatiu. 
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L’evolució dels comportaments d’aquesta manera és l’habitual en les persones, ja que 
sempre surgeix una oposició als canvis; al principi a la gent amb comportament insostenible 
no sembla afectar-li l’educació acadèmica ni l’educació a altres nivells en pro de la 
sostenibilitat, però un cop passada la primera resistència, s’estanca el seu creixement i 
posteriorment comença a disminuir el comportament insostenible, fins a arribar a un valor 
molt menor on s’arribaria a l’equilibri. Cal remarcar, però, que la disminució d’aquest 
comportament no és un efecte directe ni molt menys, i que s’ha de vigilar de no obtenir 
l’anomenat “efecte rebot”. 

L’educació en sostenibilitat segueix creixent cada cop més, com ha estat fins ara, ja que sí 
que al principi en l’evolució de l’ambientalització seguia una tendència més aviat lineal, però 
amb les dades de l’any actual en quant a la sostenibilitat la progressió ha estat més ràpida 
que als primers anys. Per això s’espera que cada cop es vagi sostenibilitzant més la carrera, 
fins a trobar el màxim d’on segurament no es podrà sobrepassar. 

El valor de les infraestructures, sostenibles i insostenibles, segueixen una evolució força 
similar, això és degut a que totes dues són actuacions de caire econòmic i de gestió, i com 
s’ha vist en les evolucions dels pressupostos ja no augmenten tant com a l’inici. I s’espera 
que algun dia arribin al seu límit, estancant-se els recursos dels que es disposa. 

 

7.2.3. Escenaris 

A continuació s’han descrit diferents escenaris que poden ocórrer en els següents anys a 
l'ETSEIB. I s’ha realitzat una predicció de les conseqüències que aquests diferents casos 
poden provocar. 

 

7.2.3.1. Cas 1: Canvi en la política educativa 

Aquest primer escenari preveu la situació en la que es produeixi un canvi en la política 
educativa. Això pot ser perquè s'incrementi el contingut de l'educació per la sostenibilitat a 
les assignatures de 1r i 2n cicle (en el marc de l'EEES en les assignatures de grau i de 
màster), és a dir que es produeixi integració de la sostenibilitat dins les assignatures 
normals, realitzant-se a través de la implantació de les competències transversals. O també 
pot ser perquè augmenti el nombre d'assignatures específiques, que hi hagi més 
assignatures exclusives sobre sostenibilitat. En tot cas, es produiria d’una manera més 
contundent un augment en la sostenibilització dels plans d’estudi. 

En aquest escenari no s’ha previst tocar el capital, seria un canvi amb cost zero. 
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Amb aquestes premises s’ha canviat el paràmetre k, que és el que indica la càrrega màxima 
de l’Educació en Sostenibilitat (Ee). Si aquesta es pot augmentar de forma decissiva, com 
seria fent-ho tal com s’ha dit, es podran observar o no, els canvis pensats. 

Així doncs s’ha iniciat el model amb k = 1 com està actualment, i llavors, arribat un cert 
temps s’ha variat el paràmetre fent k = 5. En aquest escenari, a més a més, s’ha modificat el 
valor de γ1 i γ2, igualant-los a zero, per a remarcar que en aquest cas la sostenibilitat en 
l’Educació només depengui de les voluntats polítiques i de la seva pròpia evolució. 

Així s’han obtingut les següents evolucions de les sortides del sistema: 

  

Fig. 7.23 i 7.24. Evolució de S1 i S2. 

  

Fig. 7.25 i 7.26. Evolució de Ec i Ee. 
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Fig. 7.27 i 7.28. Evolució de E i C. 

 

Com es pot comprovar amb el canvi produït, l’Educació sostenible (Fig. 7.26) inmediatament 
augmenta el seu valor, i creua el valor llindar que l’estancava previament. En el cas de 
l’educació global (Fig. 7.27) el canvi l’afecta igualment, amortit simplement pel factor del 
capital sostenible que roman inalterable com es veu a la Fig. 7.25. 

Es pot observar que els comportaments sostenible i insostenible (Fig. 7.23 i 7.24) canvien 
amb un cert retard, en un principi seguien amb la seva evolució, però l’increment en 
l’educació sostenible els afecta uns moments després. Això provoca que el comportament 
sostenible (S1) creixi molt més pronunciadament, arribant a assolir un valor de gairebé 4 
vegades major que en el cas general (veure Fig. 7.17, pàg. 68), i que el comportament 
insostenible (S2) presenti un menor temps de resistència als canvis i inicii la seva disminució 
quan just li afecta el canvi en l’educació (amb el retard esmentat), arribant a un estat de 
pràctica inexistència, sobretot en comparació amb el cas general (veure Fig. 7.18, pàg 68). 

Finalment remarcar, que ja que era un canvi de cost zero no s’ha vist afectat en res el 
pressupost, i tampoc s’ha modificat el capital ni sostenible ni insostenible. 

7.2.3.2. Cas 2: Canvi en les inversions econòmiques 

En aquest apartat s’ha plantejat la situació en que es produeixi un canvi en les inversions 
econòmiques, així que s’augmenta el capital destinat a estructures insostenibles, i 
disminueix el ratio del pressupost ambientalitzat. 

És a dir, el paràmetre que s’ha variat en aquest cas és el del percentatge de pressupost 
sostenible, sent al principi pec = 0,2186 i passant al produir-se el canvi a pec = 0. Aquest canvi 
es duu a terme a t =5. 
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Sent aquests els resultats del model: 

  

Fig. 7.29 i 7.30. Evolució de S1 i S2. 

  

Fig. 7.31 i 7.32. Evolució de Ec i Ee. 

  

Fig. 7.33 i 7.34. Evolució de E i C. 
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Es pot observar clarament a la Fig. 7.31 el canvi en el mateix moment que s’ha produit 
(afecta directament el paràmetre pec a l’Ec, veure Eq. 7.5, pàg. 57), i això provoca la 
disminució també de la E (Fig. 7.33), no tan pronunciada perquè el component de la 
sostenibilitat a l’educació, la Ee, no s’ha vist afectada en aquest cas. 

A priori no sembla que els comportaments sostenibles i insostenibles modifiquin la seva 
evolució ni pateixin cap canvi a partir del moment en que s’ha modificat el paràmetre pec, 
però si s’observa l’escenari inicial on no s’havia produït aquesta variació del pressupost 
ambientalitzat, es comprova que sí que és diferent. El comportament de S1 (Fig. 7.29) 
segueix la mateixa tendència, però de manera quantitativa molt menor, al moment final 
escollit com a t = 30 en aquest cas el seu valor és practicament la meitat del que assolia a 
l’escenari general. En el comportament de S2 (Fig. 7.30) sí que s’observa una major 
diferència amb l’evolució del mateix del cas general. En aquest cas els comportaments 
insostenibles han seguit augmentant, s’ha allargat l’estat de resistència al canvi, fins que 
finalment sembla observar-se la tendència a la disminució del seu valor, tot i que molt 
lleugerament. 

Aquestes evolucions ens indiquen que encara que el capital insostenible de l’Escola no té un 
efecte tan determinant sobre els comportaments de la gent, sí que afecta, així el fet de que 
la institució no doni exemple amb la seva gestió i amb les seves infraestructures, provoca 
que els comportaments sostenibles no augmentin més qualitativament (tot i que no altera el 
seu creixement) i que els comportaments insostenibles disminueixin després de molt més 
temps. L’explicació rau en que la gent que no té consciència sostenible i que té 
comportaments en contra de la sostenibilitat, al veure exemples que reforcen les seves 
actuacions es senten amb la mateixa justificació i no consideren la necessitat de canviar. 

Finalment la Fig. 7.34 mostra com el capital insostenible augmenta més gràcies al canvi. De 
tota manera és una variació de menor importància ja que el percentatge inicial del 
pressupost insostenible era de 78,14%, i amb la variació en les inversions econòmiques és 
del 100%. 

7.2.3.3. Cas 3: Canvi en els valors de l’estudiantat 

Degut a una major sensibilització a les etapes d’educació anteriors, podria ser que l’alumnat 
entrant a l’Escola tingués una conscienciació major sobre tots els temes ambientals i socials, 
és a dir, en aquest cas els valors inicials de T1, T2 i S1 i S2 són diferents. 

Així que com a possibilitat s’ha considerat que T1= 0,60, T2 = 0,40, i S1 =0,60 i S2 = 0,40. 
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Fig. 7.35 i 7.36. Evolució de S1 i S2. 

  

Fig. 7.37 i 7.38. Evolució de Ec i Ee. 

  

Fig. 7.39 i 7.40. Evolució de E i C. 

Amb aquesta modificació l’únic que ha variat són les evolucions de S1 i S2, ja que al tenir uns 
valors inicials diferents arriben a un estat final diferent. El comportament sostenible S1 (Fig. 
7.35) evoluciona d’igual manera arribant a un valor major amb el mateix temps, en canvi el 
comportament insostenible S2 (Fig. 7.36) ja no augmenta el seu valor inicial i comença amb 
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una petita resistència que li fa mantenir el seu valor per després ja anar disminuint-lo fins 
arribar a un estat menor que el general. 

S’observa, però, que els canvis en els comportaments de S1 i S2 no afecten a les altres 
sortides, això a priori pot semblar un error, però el que ha succeït és que els paràmetres del 
sistema que tenen en compte els comportaments de la gent com a tals no varien. Llavors el 
que s’ha de fer és canviar els valors de certs paràmetres durant l’execució d’aquest 
escenari. 

El comportament de l’estudiantat que afecta l’Educació, promocionant-la o fent el contrari, es 
mesura amb els paràmetres γ1 i γ2 que indiquen el percentatge de gent que contribueix o no, 
a les assignatures sostenibilitzades, a les ALE’s. 

Així que s’ha tornat a simular aquest escenari, amb les mateixes variables inicials canviades 
(T1= 0,60, T2 = 0,40, S1 =0,60 i S2 = 0,40) i després, s’ha considerat que aquests diferents 
valors inicials provocaran que augmenti γ1 i que disminueixi γ2, ja que aquest nou alumnat es 
matricularà a més assignatures sobre sostenibilitat i/o que la tinguin en compte, i en canvi no 
hi haurà assignatures sostenibilitzades a les que no s’hi apunti gent. És a dir, a partir de t = 5 
es canvien aquests paràmetres per γ1 = 0,3302 i γ2 = 0. S’ha fet suposant-se que es dobla la 
implicació de l’alumnat envers totes les assignatures sostenibles i que no hi ha detriment de 
la població cap a l’educació, ja que al haver-hi majoria que té actituds sostenibles es 
matriculen a totes les ALE’s ofertades sostenibilitzades. 

Així, doncs, l’escenari que mostra el canvi en els valors de l’estudiantat és el següent: 

  

Fig. 7.41 i 7.42. Evolució de S1 i S2. 
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Fig. 7.43 i 7.44. Evolució de Ec i Ee. 

  

Fig. 7.45 i 7.46. Evolució de E i C. 

Amb aquest canvi sí que s’ha pogut observar com les tendències més sostenibles en el 
comportament de la gent i la seva major implicació en l’educació sostenibilitzada, han fet 
que el component de l’educació currícular (Fig. 7.44) hagi augmentat en el moment del canvi 
dels paràmetres, i això ha provocat un major sostre a l’Educació global (Fig. 7.45). De totes 
maneres els canvis en els valors finals en aquestes variables no han estat molt pronunciats 
respecte l’escenari general (Fig. 7.20 i Fig. 7.21, pàg. 69), possiblement perquè aquest 
model es basa en la realitat de que encara no es té en compte de manera significativa les 
opinions de l’estudiantat a l’hora de modificar els plans d’estudi. 
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8. Anàlisi econòmica, ambiental i social 

Seguint amb la visió sostenibilista, es considera que qualsevol projecte ha de tenir una 
anàlisi global de tots els efectes que ocasioni, ja sigui en la vessant econòmica, com 
l’ambiental i la social. Per això en aquest PFC s’ha realitzat el pressupost i l’anàlisi d’impacte 
ambiental i social en aquest apartat, perquè es creu que s’han de considerar tots els costos 
de manera global a l’hora de comptabilitzar els beneficis i els danys de qualsevol acció. 

 

8.1. Pressupost 

Per a l’elaboració d’aquest PFC, al tractar-se d’un estudi bàsicament teòric, el principal cost 
ha estat el de la dedicació dels recursos humans. També hi han hagut despeses 
econòmiques per la utilització de recursos materials, però en menor proporció, com s’han 
detallat a continuació. 

8.1.1. Recursos humans 

L’autora del projecte ha dedicat un total de 450 h per a la realització del mateix, sent el cost 
del preu hora de 25 €/h, mentres que la directora del projecte hi ha dedicat 15 h i el co-
director 10 h, sent el cost del seu temps de 70 €/h. També hi ha hagut la col·laboració del 
programador del model matemàtic, calculada en un total de 30 hores, amb el cost de 30 €/h. 

8.1.2. Recursos materials 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha necessitat utilitzar programes informàtics, tant per 
la redacció del mateix (Microsoft Office, Openoffice), com per a l’anàlisi i tractament de les 
dades (SPSS, Microsoft Excel) i per la implementació del model (Easy Java 4.27). Com, 
obviament, també s’ha necessitat l’ús d’ordinador, del qual s’ha considerat l’amortització 
corresponent de la despesa inicial dividida pels anys de vida útil esperada. 

En quant a material una de les despeses ha estat la impressió de les enquestes per a 
l’alumnat, que han estat 500 folis reciclats DIN-A4, a doble cara. 

Una altra despesa ha estat la impressió de certa documentació per a la seva lectura i anàlisi, 
com el recull dels resums dels PFC’s de l’ETSEIB, el recull d’assignatures de lliure elecció 
alguns articles de temes de sostenibilitat... S’han comptabilitzat un total de 200 impressions 
(realitzades en paper reciclat DIN-A4 a doble cara). 
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Les despeses relacionades amb la bibliografia utilitzada han estat nul·les. Això ha estat per 
diferents circumstàncies: o bé s’ha consultat de les biblioteques de la UPC, o bé a través de 
la web o s’han obtingut per prèstecs d’altres persones, o bé en el cas més particular el llibre 
de Els principis de la Sostenibilitat [6], va ser un lliurament que es va fer a totes les persones 
que van participar al II Congrés UPC Sostenible 2015. 

Finalment com a despesa material l’entrega d’aquest projecte ha ocasionat la impressió del 
mateix i la seva enquadernació (tres còpies a entregar al centre) així com la grabació de les 
dades en CD’s. 

8.1.3. Recursos energètics 

En quant a recursos energètics consumits, s’ha calculat que unes 400 hores de treball de la 
realització del projecte s’han realitzat davant l’ordinador, això ha causat el corresponent 
consum d’electricitat corresponent. Així com també s’ha necessitat d’il·luminació artificial 
durant certes hores de la realització del mateix, calculant-se que han estat unes 200 hores 
de llum amb el consum d’electricitat associat. 

 

Quedant a continuació (Taula 8.1-8.3) desglossats i detallats els recursos humans, materials 
i energètics, i a la Taula 8.4 el pressupost total. 

 

Recursos humans Preu per hora (€/h) Temps (h) Total (€) 

Costos autora del projecte 25 450 11.250 

Costos directora del projecte 70 15 1.050 

Costos co-director del projecte 70 10 700 

Costos programador del model 30 30 900 

Total recursos humans   13.900 

Taula 8.1. Recursos humans emprats per la realització del projecte i el seu cost econòmic. 
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Recursos materials Preu unitari (€/unitat) Unitats Total (€) 

Software utilitzat    

Llicència Microsoft Office 2007 289 1 289 

Llicència OpenOffice 0 1 0 

Llicència SPSS 600 1 600 

Llicència EJS 4.27 0 1 0 

Amortització equips (ordinador)  1 150 

Impressions enquestes 0,035 500 x 2 35 

Impressió documentació projecte 0,035 100 x 2 7 

Bibliografia 0 - 0 

Impressió i enquadernació del PFC 15 3 45 

CD’s del PFC 3 5 15 

Total recursos materials (€)   1.141 

Taula 8.2. Recursos materials emprats per la realització del projecte i el seu cost econòmic. 

 

Recursos energètics Preu unitari (€/unitat) Temps (h) Total (€) 

Utilització equips (electricitat) 0,02 400 8 

Il·luminació (electricitat) 0,01 200 2 

Total recursos energètics (€)   10 

Taula 8.3. Recursos energètics emprats per a la realització del projecte i el seu cost econòmic. 
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Pressupost total 

 Total (€) 

Total recursos humans 13.900 

Total recursos materials 1.141 

Total recursos energètics 10 

Pressupost total (€) 15.051 

Taula 8.4. Pressupost total del projecte desglossat en els recursos emprats. 

 

8.2. Anàlisi d’impacte ambiental i social 

En aquest apartat s’ha detallat l'impacte ambiental i social que ha ocasionat la realització 
d'aquest Projecte Final de Carrera. Que no sigui un projecte típicament industrial sinó que es 
tracti d’un projecte de desenvolupament i avaluació de gestió per a la Universitat, no treu 
que, com qualsevol activitat humana, porti associada un consum de recursos i/o d'energia, i 
conseqüentment un impacte al planeta Terra. 

8.2.1. Fase d’elaboració 

El principal recurs que s’ha utilitzat durant l’elaboració del projecte ha estat un ordinador. 
L’autora disposa d’un ordinador portàtil personal, el qual té un adaptador de corrent de 60 
W, amb el que es carrega la bateria i té una autonomia d’aproximadament el mateix temps 
durant el que s’ha carregat. És a dir, si s’ha treballat durant 400 hores amb l’ordinador 
aquest ha estat connectat a la xarxa elèctrica durant 200 h. Això ha ocasionat un consum de 
12 kWh. 

Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior l’altre factor que ha consumit recursos energètics 
ha estat la il·luminació: per a dur a terme el projecte s’ha necessitat llum artificial durant unes 
200 hores. Principalment ha estat la làmpada de taula d’estudi de l’autora, que consta d’una 
bombeta de baix consum que té una potència de 13 W. Causant el consum de 2,6 kWh. 
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Segons el mix elèctric del sistema espanyol el consum elèctric provoca l’emissió a 
l’atmosfera de 0,4 kg de CO2 per kWh [27], causant aquest projecte per l’ús d’electricitat 
emissions del valor equivalent de 5,84 kg de CO2. 

L’ús de recursos materials més important que s’ha produït per la consecució d’aquest 
projecte ha estat el consum de paper per a les impressions de les enquestes realitzades a 
l’estudiantat i per la documentació necessària pel projecte. 

S’ha contabilitzat la despesa d’un total de 600 folis DIN-A4 de paper reciclat de 80 g/m2. 
Sabent que un paquet de 500 fulls pesa 2,5 kg i que per dur a terme el procés d’obtenció d’1 
kg de paper reciclat s’emeten 1,8 kg de CO2 equivalent [28], s’ha calculat que pel consum de 
paper per aquest projecte s’ha emés a l’atmosfera és de 5,4 kg de CO2 equivalent. 

La impressió del mateix projecte ha causat la despesa de les 93 pàgines de la memòria 
dues vegades més una còpia dels annexes que són unes 75 pàgines, és a dir, en total han 
estat 130 folis de paper reciclat DIN-A4 (s’ha imprés per les dues cares). Causant l’emissió 
de 1,17 kg de CO2 equivalents. 

Contabilitzant les emissions provocades s’ha emés un total d’12,41 kg de CO2 equivalents a 
l’atmosfera. 
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Taula 8.5. Taula resum de les emissions de CO2 equivalents derivades de la realització del projecte. 
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Una alternativa convencional a la realització d’aquest projecte hagués estat: 

• ulilitzar un ordinador personal no portàtil amb potència de 220 W 

• tenir una bombeta incandescent de 60 W per a la il·luminació 

• utilitzar fulls no reciclats i només imprimir per una cara del paper (per d’1 kg de paper 
no reciclat s’emeten 3 kg de CO2 equivalents [28]) 

 

Realitzant els càlculs pertinents d’emissions de CO2 equivalents a tot aquest consum: 
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Total [kg]  61,9 

Taula 8.6. Taula resum de les emissions de CO2 equivalents derivades d’una alternativa de 
realització del projecte. 

 

Es pot observar clarament com la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera ha estat 
important, s’ha pogut minimitzar l’impacte ambiental, reduïnt en un 80% les emissions que 
de manera convencional s’haguessin ocasionat. 
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Així doncs l’impacte ambiental d’aquest projecte no ha estat rellevant, degut a la 
comparativa d’emissions de CO2 que es generen habitualment. I sobretot degut a que s’ha 
minimitzat en tot moment reduïnt els recursos emprats i utilitzant-los d’una manera eficient. 

 

Com a impacte social causat durant la fase de realització del projecte han estat les 
interferències que hagi pogut ocasionar l’elaboració del mateix al transcurs del cicle normal 
de vida de l’ETSEIB. Aquestes han estat les següents:  

• durant la fase de recerca d’informació s’ha hagut de consultar i demanar dades al 
personal de l’Escola i de la Universitat, això ha portat que certes persones hagin 
dedicat part del seu temps de treball a cercar-les i a proporcionar-les. 

• durant la fase de realització de les enquestes a l’alumnat, al dur-se a terme durant 
les classes, aquestes van veure afectat el seu transcurs habitual. 

Tot i això, aquestes accions sempre s’han dut a terme intentant minimitzar els efectes 
negatius que puguessin ocasionar, d’una banda intentant trobar totes les dades i 
informacions sense haver de demanar-ho a ningú, i d’altra banda realitzant les enquestes al 
mateix temps que les d’avaluació del professorat per així causar les menors molèsties a les 
classes. 

 

8.2.2. Fase d’utilització del projecte 

Al ser un projecte de desenvolupament i avaluació d’un model no s’ha considerat la fase 
d’utilització. Però en el cas que l’ETSEIB vulgués implementar aquest simulador com a eina 
de gestió de la sostenibilitat del centre, els impactes ambientals que ocasionaria serien els 
associats al consum d’electricitat de l’ordinador des del que s’emprés el programari. A part 
de tots els possibles impactes associats que es generarien de la recerca de dades per a 
seguir validant i calibrant els paràmetres del model. 

L’impacte indirecte que generaria, que de totes maneres no es tractaria tan de l’impacte 
ambiental ocasionat, sinó del propi objectiu del projecte, seria la repercussió a l’Escola. El fet 
que s’aconseguís causar un efecte sobre tota la comunitat educativa i de recerca, i així es 
provoqués un canvi en la direcció que fins ara és la majoritària, seria un impacte ambiental i 
social molt positiu per a la sostenibilitat de tota la universitat. 
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8.2.3. Fase d’eliminació del projecte 

Seguint amb la hipòtesi del cas en que es duguessin a terme aquestes dues fases, a l’arribar 
a l’etapa d’eliminació no s’hauria d’eliminar res perquè no s’hauria generat cap producte físic 
amb el projecte. Potser caldria esborrar l’arxiu del simulador de l’ordinador de la persona 
gestora, però aquest acte és realment ràpid i pràcticament no consumeix ni electricitat ni 
temps. 

Com a impactes indirectes socials i mediambientals, si l’etapa d’eliminació es dugués a 
terme perquè ja no es creu en la importància de la sostenibilitat això causaria uns impactes 
negatius tan en el medi ambient com a la societat perquè no es continuaria treballant en la 
línia a seguir. Però si s’eliminés perquè s’haguessin trobat millors eines i ja tothom tingués 
interioritzada la visió sostenibilista i a la universitat tot es fes amb aquests criteris, hauria 
estat un gran avenç i no hi hauria cap impacte en l’eliminació del projecte ja que no es 
necessitaria més. 
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Conclusions 

Donada la importància que té als nostres dies, per l’estat actual del món, modificar el rumb 
dels esdeveniments, es considera cabdal adoptar mesures per fer front a la problemàtica de 
la sostenibilitat. I en una universitat com la UPC, en una escola com l’ETSEIB, on l’objecte 
és formar persones que tindran un pes important a la societat, que podran ser actors de 
canvi, és imprescindible que el seu estudiantat assoleixi una bona base de coneixements 
científics i tecnològics, però sobretot, que ho faci amb una visió sostenibilista. I és que les 
universitats són motors de recerca i formació, i han de ser les primeres en donar exemple de 
sostenibilitat. 

Per això calen indicadors, calen eines que puguin mesurar i predir els estats actuals i futurs, 
per poder-hi actuar i per poder dirigir tots els esforços en la direcció correcta. 

En aquest sentit, aquest treball ha volgut comprovar i validar una eina de gestió: el model 
matemàtic Sostenibilitat a la Universitat, que, implementat amb un simulador, serveix per 
analitzar i mesurar el comportament dels centres universitaris en termes de sostenibilitat. 

Es pot concloure que aquest model matemàtic desenvolupat dóna una bona aproximació a 
les tendències i evolucions dels aspectes estudiats a l’Escola, i pot ser fàcilment replicable a 
d’altres centres. De totes maneres falten dades històriques per tenir una validació completa 
d’aquest model, algunes perquè no es tenen comptabilitzades a l’Escola, d’altres perquè no 
s’havien recollit mai (com les enquestes a l’alumnat). De cara al futur seria necessari dur a 
terme noves fases de validació del model, un cop s’hagin aconseguit dades històriques més 
detallades i s’hagin seguit obtenint indicadors de la sostenibilitat del centre que fins ara no 
s’havien tingut en compte. 

Amb la realització d’aquest projecte també s’ha observat la dificultat i complexitat que 
suposa obtenir tota la informació necessària per a poder estudiar un sistema. Aquest ha 
estat una primera aproximació, però s’espera que es continui treballant per a poder obtenir 
un model més exacte de la realitat. 

Seguint amb aquest raonament seria important definir una bona bateria d’indicadors de 
sostenibilitat del centre que facilités el seu estudi. És necessari també que la Institució doni 
importància i visibilitat a aquesta problemàtica, per tal d’aconseguir una conscienciació real 
de tota la comunitat, i que impulsi les noves pràctiques preocupades per la sostenibilitat del 
desenvolupament humà. El model matemàtic Sostenibilitat a la Universitat, gràcies a les 
següents versions millorades, pot arribar a ser una eina molt útil de gestió per l’Escola per a 
predir i canviar la seva evolució cap a millors escenaris futurs, on realment s’arribi a ser una 
Universitat Sostenible. 
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Agraïments 

 

Primerament, agrair a totes aquestes persones que us heu llegit aquest treball (o els 
agraiments) per haver arribat fins aquí. 

Però sobretot agrair a totes les persones sense l’ajuda de les quals no s’hagués pogut dur a 
terme: 

A la Yolanda i el Toni, per la idea, per ensenyar-me a realitzar un projecte en un camp amb 
el que jo no estava familaritzada, el de la modelització i simulació de sistemes, per ajudar-
me en tot moment, fossin hores laborals o no, hi hagués temps o no, demostrant-me la 
sostenibilitat i el compromís social envers la seva feina i tutoratge. 

A l’Edmundo per les seves explicacions i la seva ajuda amb els problemes del simulador. 

Al Jaume Fabregat, perquè tot i que no va tirar endavant el projecte dirigit per ell, aquest té 
una part de les seves primeres reunions. 

A la Rosa Rodríguez per tot el seu recolzament, ajuda i bona disposició en tot moment. 

A tota la gent que s’ha vist afectada per l’el·laboració d’aquest projecte: al Carlos Oriol i a 
totes les persones de gestió acadèmica per les recerques de dades, a l’Assumpta Casamor, 
per tots els problemes que va superar per aconseguir les dades econòmiques, a la Carolina 
Cortés, per tota l’ajuda amb les enquestes i les seves explicacions, a tot el professorat que 
es va veure afectat per passar les enquestes durant les seves classes, a tot l’alumnat que 
les va contestar i al que no, a la gent de l’antic CITIES, actual IS. UPC, per la seva rapidesa i 
disposició a ajudar-me a trobar totes les dades sobre sostenibilitat i ambientalització de la 
UPC, i per tot el treball que fan a la universitat. 

A la gent d’ESF, la nova, l’antiga... però sobretot als nois i noies del grup uni, per tot aquest 
darrer any, i perquè ja no seguiré al local fent el projecte. 

A totes les persones que formen Diàlegs. Perquè crec que no sóc plenament conscient de 
tot el que els hi dec, de com he aprés de la seva perspectiva sistèmica i sostenibilista. 

Al meu padrí per tots els seus consells i ajuda inestimable amb el programa SPSS. 

Al meu pare, per tots els seus coneixements. 
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A tots els amics i amigues amb qui he compartit o han patit, aquesta etapa que s’acaba. A la 
gent que he conegut gràcies a, o a pesar de, l’ETSEIB. A tothom que m’he trobat pel camí, 
amb qui continuo i amb qui no, per tots els bons i mals moments. A les meves amigues de 
sempre, que també han conviscut amb aquest treball. 

A la meva família, que després de rebre amb perplexitat la decisió d’estudiar enginyeria 
industrial, han suportat estoicament tot el que això ha comportat. I molt més. 

Però també a tota la gent que no hi creu en la sostenibilitat, que actua sense preocupar-se 
pel medi ambient ni per les persones, perquè això em fa seguir interpel·lant-me del per què 
cal lluitar, i com cal fer-ho per a què tothom s’hi uneixi en la causa comuna, la de la 
humanitat. 

Per acabar, gràcies a tothom que s’ha preocupat pel meu projecte, ja està aquí el final. 
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