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1. INTRODUCCIÓ 

1.1.-  Què entenem per Sostenibilitat i Compromís S ocial? 
 
La sostenibilitat  [1], tal i com es mostra a la figura 1, és un concepte econòmic, social i 
ecològic complex entorn de les relacions entre les societats i el medi ambient. Pretén ser una 
manera d'organitzar l'activitat humana de manera que la societat i els seus membres siguin 
capaços de satisfer les seves necessitats i expressar el seu potencial màxim en el present al 
mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals, i planejar i actuar per 
poder mantenir aquests ideals indefinidament. La sostenibilitat afecta a tots els nivells 
organitzatius, des del barri fins al planeta sencer. 

Dit amb senzillesa, sostenibilitat [1] és proveir el millor per les persones i el medi ambient ara i 
en el futur indefinidament. Segons l'Informe Brundtland de 1987 [1], la sostenibilitat és "Satisfer 
les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat per satisfer les 
necessitats de les generacions futures." 

 
Figura 1:  Esquema desenvolupament sostenible 

 
 
D´altra banda, el compromís social  te a veure amb tots aquells valors que promouen una 
ciutadania responsable envers les persones i el medi ambient. 

1.2.- Perquè és necessari introduir accions als ins tituts en pro de la 
sostenibilitat i el compromís social? 

Molts de nosaltres som conscients de la situació actual en què vivim, en que les relacions entre 
la societat amb el medi ambient i les seves repercussions que se´n deriven a nivell econòmic, 
cada vegada posen en major compromís no només la capacitat de satisfer les nostres 
necessitats sinó també la de les generacions futures de forma irreversible. 

La societat està prenent consciència cada vegada més que el model socioeconòmic actual està 
abocat al fracàs. La seva política depredadora de recursos, generadora de residus i emissions i 
impulsora de desequilibris i injustícies només pot conduir a l’extinció de la humanitat com a 
espècie i a reduir dràsticament el nombre d’individus. Tal i com es pot contrastar amb els 
informes anuals d’entitats contrastades com “l’Estat del Món” [2] o “l’Informe del 



Integració de la “Sostenibilitat i Compromís Social (SiCS)” en el model organitzatiu dels Instituts 4/32 

 

Desenvolupament Humà” [3], i les conclusions de les cimeres mundials des de Rio 92 a 
Johannesburg 02.  
 
Cal un canvi de paradigma, un canvi cap a una societat sostenible. Es tracta d’un canvi urgent 
que requereix d’un compromís de tots els actors integrants de la societat. Per assolir-lo 
l’educació té un rol cabdal i, sobretot, la formació científico-tecnològica no pot defugir aquesta 
responsabilitat, i ha de jugar un paper transitiu i facilitador, ja que ha de formar tecnòlegs i 
tecnòlogues que, per una banda, aportin solucions eficaces als problemes de l’actual model per 
poder allargar la durada de la transició, fent-la menys tràgica i, per l’altra, dissenyin nous 
mitjans per cobrir les necessitats actuals i futures de la humanitat, mitjans que permetin assolir i 
mantenir una societat sostenible i justa. 
 
Per tant, la sostenibilitat afecta a tots els nivells organitzatius, des del barri fins al planeta 
sencer i l´Educació indubtablement és la manera més ferma i eficaç d´iniciar aquest canvi cap a 
un món cada vegada  més sostenible.  

 

“If you are planning for a year, sow rice; 
if you are planning for a decade, plant trees; 

if you are planning for a lifetime, educate people.” 

Chuang Tzu, Chinese philosopher, 4th century BC 

 

Els instituts, independentment del paper que puguin jugar les famílies, tenen un paper molt 
important juntament amb les escoles i les universitats, i a part de saber portar una gestió 
interna sostenible han de saber transmetre la competència de sostenibilitat i compromís social 
a les noves generacions per a que aquestes ho puguin incorporar en la seva vida quotidiana.  

1.3.- Què és la competència de Sostenibilitat i com promís social 

La competència genèrica de "Sostenibilitat i compromís social" [4] és la capacitat d’avaluar 
críticament els processos tècnics (actuals i futurs) des de les seves vessants ambiental i social, 
amb un coneixement tècnic i unes capacitats adequades no tan sols per operar en un futur 
sostenible, sinó per definir-lo i actuar-hi com a agents actius de canvi; i tot això tenint 
consciència dels impactes socials dels processos tècnics, considerant adequadament les 
condicions socials en la seva aplicació, analitzant i proposant alternatives quan aquelles 
fomentin la desigualtat, i amb el compromís d'assolir unes condicions de vida dignes per a 
tothom. 

1.4.- Per on s´hauria de començar? 

Indubtablement, per a que un projecte sigui sòlid i estable al llarg del temps cal que tingui uns 
bons fonaments. Aquests fonaments venen fixats des de la pròpia organització, i han de ser 
coherents amb  el seu entorn. En el cas dels instituts, caldrà fer un diagnòstic i analitzar què i 
com s´ha fet fins al moment, quins altres models vàlids hi ha per a poder aprendre i adaptar-los 
més ràpidament i de quins recursos i eines es disposa.  
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 

Aquest projecte TFM pretén establir unes pautes per tal d´assegurar que les diferents 
actuacions que es duguin a terme als Instituts a nivell de funcionament i organització, siguin 
coherents amb els principis de Sostenibilitat i Compromís Social (SiCS) extrapolats a partir del 
que actualment s´està definint i pactant tant a nivell mundial com en els àmbits universitari i 
empresarial.  

Els objectius  perseguits en aquest són els següents: 

1) Establir diferents línies d’actuació per incorporar la SiCs en la organització dels instituts 
seguint models que ja estan implantats en les universitats   

2) Establir diferents línies d’actuació per incorporar la SiCs en la organització dels instituts 
seguint la guia Global Reporting Initiative (GRI) [10] per elaborar informes de 
sostenibilitat implantats  en empreses. 

En el context educatiu en que ens movem, aquestes actuacions d´una banda han de contribuir 
a implicar a l´equip docent i a promoure els valors sobre SiCS que es volen transmetre als 
estudiants, i per una altra banda, donar exemple en la manera d´organitzar-se i de funcionar del 
propi centre, tan als alumnes com a altres entitats ja siguin institucions o empreses que puguin 
estar vinculats amb els instituts.  
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

L´àmbit d´aquest projecte s´enmarca dins de la part d´Organització de centres  i defineix d´una 
banda quina és la situació actual en els Instituts relacionada amb la Sostenibilitat i Compromís 
Social (SiCS) i quins serien els objectius generals (o polítiques)  SiCS a fixar a nivell de 
Departament d´ensenyament i/o d´Institut, les línies d´actuació (o accions)  que caldria 
establir a nivell d´Institut per poder assolir aquests objectius, i les eines de seguiment i 
indicadors  que es podrien utilitzar per fer-ne una avaluació i així poder extreure´n 
conclusions i poder aplicar correccions i millores .  

3.1.- Passos a seguir 

Per dur a terme els objectius  de aquest projecte, en primer lloc, es necessari veure quines 
iniciatives s´estan duent a terme actualment als instituts per a la introducció d´un model de 
sostenibilitat a nivell de funcionament i organització (secció 4). 

En segon lloc, s´analitzen altres àmbits, que poden servir de referència, per veure què és el 
que en podem aprendre per adaptar-ho al nostre context educatiu (secció 5). 

En tercer lloc, s´analitzen els problemes i les mancances que tenen els instituts per introduir un 
model de sostenibilitat eficient i que respongui a les necessitats de la societat actual (secció 6). 

I per últim, es plantegen unes propostes de millora i com monitoritzar-les, utilitzant el mètode de 
millora contínua que s´exposa a continuació per tal de complir amb els objectius d´aquest 
treball (secció 7). 

 

3.2.- Metodologia  
 
La metodologia del procés de millora contínua [7], garanteix la implantació progressiva de les 
politiques o principis que s´estableixin, a partir de les actuacions que se´n derivin per tal 
d´assolir els objectius marcats tenint presents els recursos y la realitat de cada organització.  
 
El mètode del procés de millora continua es divideix en 4 fases: 
 
 

 

Figura 2:  Esquema procés de millora 
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Diagnòstic 

Es necessita analitzar el que existeix en els instituts per saber quines necessitats de millora 
tenen. 

Polítiques 

És el marc d´actuació en el que s´ estructuren les accions i els mecanismes de control i 
seguiment de l´institut/Centre/Entitat.  

Accions 

La seva implantació han de donar compliment a les polítiques. Venen descrites per mitjà 
d´indicadors qualitatius i quantitatius. 

Seguiment i medició d´impactes 

Avaluació i control dels resultats obtinguts de les accions implantades. 

 

Per tant, utilitzant aquest mètode, ens permetrà plantejar unes propostes de millora i establir 
uns mecanismes de com es monitoritzaria per tal d´assegurar amb els objectius que es 
plantegen amb aquest treball. 
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4. SITUACIÓ ACTUAL ALS INSTITUTS 

 
Tal i com s´ha comentat anteriorment, aquest treball es basa sobre les necessitats i problemes 
detectats envers la sostenibilitat i el compromís social als instituts.  
 
La situació actual que ens trobem als Instituts és molt diversa, i els Instituts que actualment 
segurament estan més conscienciats i implicats amb temes de sostenibilitat i compromís social 
són aquells que formen part del programa de Escoles Verdes, una iniciativa dels Departaments 
d´Educació i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

4.1.- L´Escola Verda 
 
El programa “Escoles Verdes” [5] sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres 
educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions 
educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la 
sostenibilitat on es plantegen tres grans objectius: 
  

• Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els 
àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.). 

• Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del 
seu entorn. 

• Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Fer 
xarxa. 

4.1.1. - Els contextos d'acció de l´Escola Verda 
 
El programa Escoles Verdes té la voluntat de millorar l'escola d'acord amb els nous reptes de 
l'educació i ho fa a través de l'objectiu de sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat 
educativa per tal que incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de 
la vida escolar. 
 
El programa vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos d'acció:  
 
1.- El currículum: L'ambientalització curricular 
Integrar l'educació per a la sostenibilitat en el projecte educatiu de centre i en totes les àrees 
que s'imparteixen, potenciant els equips de treball interdisciplinaris i la realització de projectes 
compartits i contextualitzats.  
 
2.- L´organització i la participació: Una escola participativa i disposada a canviar 
Un canvi en l'àmbit de la vida al centre i el clima escolar, que facilita la implicació de tota la 
comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent, etc.) en la presa de 
decisions i en l'acció.  
 
3.- La gestió sostenible dels recursos i materials: Un equipament sostenible 
L'ús de recursos i la gestió del centre en general ha de ser coherent amb el projecte educatiu, 
que el centre mateix sigui un exemple de com s'ha d'actuar per a la sostenibilitat, de 
corresponsabilitat amb la millora de l'entorn.  
 
4.- La implicació en l´entorn: Una escola oberta i activa 
Un centre integrat en el seu entorn proper, que realitza accions de millora i de dinamització 
local que impliquen altres agents externs al centre, i que fa de l'entorn immediat un element 
facilitador d'aprenentatges, de capacitació per a l'acció responsable.  
 
Així doncs, entén que el procés educatiu que ha de provocar aquest canvi no només es dóna a 
l'aula, sinó també en tots els moments i espais de la vida escolar. 

4.1.2.- Els agents 
Els agents que participen en el programa Escoles Verdes són: 
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• Els centres educatius adherits: Són els actors principals del programa. 

• Assessoria tècnica: Empreses o entitats d'educació ambiental que assessoren i donen 
suport als centres educatius. 

• Administració local: Dóna suport i participa en les propostes dels centres. 

• La Generalitat de Catalunya: Responsables de la direcció, coordinació i difusió del 
programa 

 

4.1.3.- Organització i participació 

Actualment, la participació de la comunitat educativa en temes de sostenibilitat a l´institut es du 
a terme bàsicament gràcies a la voluntat d´una part de l´equip docent que actuen com a 
dinamitzadors del programa i que formen part del comitè ambiental. 
 
Malauradament, tot i les bones intencions del programa i que en molts casos els resultats 
aconseguits són força visibles, no deixa de ser un programa de “segon ordre” i de poca 
prioritat, amb poca disponibilitat i dedicació per part del comitè encarregat (no per manca de 
ganes, si no per manca d´una organització adaptada pel fer el canvi, manca de temps i dels 
instruments adequats), i amb uns resultats per sota del que podríem considerar suficinets per 
motivar un canvi cap a un model global més sostenible.  
 
Com a resultat de l´Escola Verda, surten una sèrie d´actuacions proposades per la pròpia 
Escola o Institut que sota la supervisió dels diferents agents, són valorats i permeten la 
renovació de ser catalogats com Escola Verda per un període d´uns 3 anys. 
 
A part del programa de l´Escola Verda que és de caràcter voluntari, en alguns centres es poden 
trobar algunes iniciatives relacionades amb la sostenibilitat però són molt concretes i puntuals. 
 
En quan al compromís social, l´Escola Verda inclou també alguns aspectes però sobretot 
aquells que estiguin relacionats amb el Medi Ambient i no tant amb programes d´acció social. 
Les escoles o instituts que no estan dins del programa, succeeix el mateix que amb el tema de 
la sostenibilitat.  
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5. MODELS SiCS EXISTENTS 

 
Durant els últims anys, estan sorgint diferents iniciatives a nivell mundial amb l´objectiu 
d´aconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social, per mitjà de la 
implantació d´una sèrie de principis basats en els drets humans, laborals, mediambientals i de 
lluita contra la corrupció. 
 
Després d´haver consultat diverses iniciatives, per criteris de prestigi, coherència i proximitat, a 
continuació es presenten tres d´elles que es consideren les més representatives per donar 
resposta als diferents àmbits plantejats inicialment, el global, l´universitari i el d´empresa.  

A nivell global es pren com a referència el Pacte Mundial de les Nacions Unides. A partir d´aquí 
es prenen altres iniciatives que considerem força il·lustratives per veure el què s´està fent en 
altres àmbits, com en l´universitari amb el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
i en el empresarial a través del Global Reporting Initiative.  

5.1.- El Pacte Mundial de Nacions Unides 
 
El “Pacte Mundial” [6] és una iniciativa internacional proposada per Nacions Unides que ens 
serveix de referència. Es tracta d´una iniciativa voluntària, en la que les empreses o institucions 
es comprometen a alinear les seves estratègies i operacions amb deu principis universalment 
acceptats en quatre àrees temàtiques: drets humans, estàndards laborals, medi ambient i anti-
corrupció [7]. 
 

5.1.1- Els 10 principis del Pacte Mundial 

Els 10 principis del Pacte Mundial es classifiquen en 4 àmbits diferents:  
 
1.- Drets humans: 
 

• Principi 1: Les organitzacions i els Drets Humans 

“Les empreses han de recolzar i respectar la protecció dels Drets Humans fonamentals, 
reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d'influència” 

• Principi 2: Vulneració dels Drets Humans 

“Les empreses han d'assegurar-se que les seves empreses no són còmplices     en la 
vulneració dels Drets Humans” 

 

2.- Normes laborals: 
 

• Principi 3: Les organitzacions i la llibertat d´associació 

“Les empreses han de recolzar la llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la 
negociació col·lectiva” 

• Principi 4: Les organitzacions i el treball forçós i coacció  

“Les empreses han de recolzar l'eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota 
coacció” 

• Principi 5: Eradicació del treball infantil 
 

“Les empreses han de recolzar l'eradicació del treball infantil” 
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• Principi 6: La discriminació a la feina 

“Les empreses han de recolzar l'abolició de les pràctiques de discriminació en l'ocupació i 
l'ocupació” 

 

3.- Medi Ambient: 
 

• Principi 7: Les empreses i el medi ambient 

“Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el Medi ambient” 

• Principi 8: Iniciatives per al respecte mediambiental 

“Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat 
ambiental” 

• Principi 9: Difusió de tecnologies ecològiques 

“Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses 
amb el Medi ambient” 

 

4.- Anti-corrupció 

• Principi 10: Les organitzacions i la corrupció, l´extorsió i el suborn 

“Les entitats han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses extorsió i 
suborn” 

Aquests 10 principis es tindran en comte com a punts de partida per plantejar les diferents 
propostes i compromisos com es veurà en la secció 7. 
 

5.1.2.- Associación Española del Pacto Mundial (ASE PAM) 
 
A España està representada per l´Associación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) [7]. 
L'Associació Espanyola del Pacte Mundial (ASEPAM) es va crear el 15 de novembre de 2004, 
durant l'Assemblea Constituent, moment en el qual els signants van acordar per majoria 
constituir-se com a Associació. 
 
La Xarxa Espanyola es converteix a partir d'aquest moment en una de les primeres plataformes 
mundials d'aquesta naturalesa i característiques. Es tracta d'una de les xarxes més actives i 
destaca pel seu model de parts integrants que agrupa a diferents grups d'interès: empreses, 
ONG, sindicats, institucions acadèmiques i organismes socials. Des de la data de constitució 
de l'Associació, en tan sols un any, el Pacte Mundial a Espanya va passar de 270 institucions a 
estar format per 360 entitats signatàries. Avui dia ja són més de 1000 entitats les que han 
signat el Pacte a Espanya. 
  
Composició del Pacte Mundial a Espanya 

A continuació, es mostra la composició de signants del Pacte Mundial a Espanya per tipus 
d'entitat, on les institucions educatives també hi son representades sobretot per universitats: 

• Empresa gran no cotitzada: 206 signants, un 17% del total 
• Empresa gran cotitzada: 52 signants, un 4% del total 
• Pime: 436 signants, un 36% del total 
• Microempresa: 271 signants, un 22% del total 
• Sector Públic: 22 signants, un 2% del total 
• Institució Educativa : 52 signants, un 4% del total 
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• Sindicats / Assoc. Empresarials: 56 signants, un 5% del total 
• Tercer sector: 129 signants, un 11% del total 

 

Objectius de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial  

Els principals objectius que persegueix el Pacte Mundial, i en concret la Xarxa Espanyola són: 

• Recolzar, promoure i difondre la incorporació dels Deu Principis [8] en la visió 
estratègica de les empreses del país i en les seves pràctiques de funcionament 
diari. 

• Organitzar activitats per a l'aprenentatge interactiu de les empreses, sobre la 
base de l'experiència de les entitats participants. Es pretén que el progrés 
s'aconsegueixi de forma interactiva, orientat a l'adopció de mesures que facilitin 
el progrés als membres de l'Associació. 

• Celebrar fòrums de diàleg per abordar problemàtiques sobre els quals les 
empreses, en col·laboració amb les ONG i altres interessats, formulin 
recomanacions destinades a aconseguir un canvi significatiu. 

• Fer que les empreses, els organismes de Nacions Unides, el món laboral, les 
ONG, els governs i els grups comunitaris col·laborin per crear i executar 
projectes que fomentin els Principis i beneficiïn especialment als més 
necessitats. 

• Ser transparents sobre el que els signants estan fent per cadascun dels Principis 
del Pacte Mundial, mitjançant els Informes de Progrés. 

Cada any la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial publica un Informe on vénen reflectides totes 
les activitats realitzades durant l'any. 

5.2.- Pla UPC Sostenible 2015 de la Universitat Pol itècnica de Catalunya 

La UPC vol ser una organització proactiva envers el desenvolupament sostenible i contribuir, 
tant des de la seva especificitat com a organització acadèmica com des del context en el què 
es troba al progrés social. 
 
Després de 2 Plans de medi ambient consecutius en els períodes 1996-2001 i 2002-2005 [8], i 
del desenvolupament de moltes iniciatives alineades amb la sostenibilitat i el compromís social 
tant en el marc d’aquests plans com fora d’ells, la Universitat es proposa impulsar el pla UPC 
Sostenible 2015 [4], per assolir els objectius tot aglutinant esforços interns i teixint aliances 
externes 
 
Per tal d´aconseguir un canvi cap a un món més sostenible, l’any 2000 es va formar la Global 
Higher Education for Sustainability Partnership que representa més de 1000 universitats d’arreu 
del món que s’han compromès a fer de la sostenibilitat l’objectiu central del seu ensenyament i 
funcionament. La realitat, no obstant, és que encara cal un avenç conceptual i metodològic 
sobre la manera de traslladar aquests desitjos o compromisos a realitats.  
 
Cada vegada més, el compromís de les institucions d’educació superior cap a la formació d’un 
desenvolupament sostenible queda reflectit en els requisits relacionats amb la sostenibilitat, 
que cada cop estan imposant amb més quantia les agències d’acreditació a les titulacions de 
caire tecnològic.  

A nivell universitari, una de les iniciatives de referència a Catalunya, és el Pla UPC Sostenible 
2015 de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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L’estratègia es basa en encarar quatre reptes, un de caràcter més global lligat a l’àmbit de la 
Interacció i compromís social, i tres de sectorials lligats als àmbits de Recerca, Formació i 
Gestió interna. 

5.2.1.- Els 4 reptes principals 

El Pla UPC Sostenible avarca 4 reptes principals [4] tal i com s´esquematitza a la Figura 3, 
destacant el valor transversal i d’interfase amb la resta de la societat mitjançant l’àmbit 
“Interacció i compromís social”. 

 

Figura 3:  Els 4 reptes del Pla UPC Sostenible 2015 

 

Cadascun d´aquests es resumeix amb una visió molt clara de cara al 2015: 

1.- La recerca  

Visió 2015: “Volem una Universitat que doni resposta als reptes socials per mitjà d'una RDI de 
qualitat que integri els criteris de sostenibilitat”. 
 
Aquest repte no es detalla més doncs es considera que no te pràcticament aplicació en el cas 
dels instituts. 
 
2.- La formació 

Visió 2015: “Tots els titulats de la UPC aplicaran criteris de sostenibilitat en la seva activitat 
professional i en el seu àmbit d'influència”. 

Perd donar resposta a aquest repte, s´ofereixen diferents recursos per als professors per a que 
ho puguin utilitzar com a eina per tal d'incorporar criteris de sostenibilitat a les assignatures que 
imparteixen, des d'alguns articles interessants, passant per reculls de problemes, llibres 
electrònics, col·leccions, revistes, contactes d'altres professors de la UPC que porten temps 
treballant al voltant de la sostenibilitat i pàgines webs d'alguns referents internacionals. 
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De cara als estudiants, aquests disposen d´informació rellevant per a que els ajudin a entendre 
molts conceptes que fan referència a la sostenibilitat, i poder donar resposta a diferents 
inquietuds que puguin tenir: 

• Beques i ajuts  

• Premis relacionats amb el Desenvolupament Sostenible  

• Plataforma Diàlegs, Sostenibilitat i Societat  

 
Per altra banda, el PAS també disposa d´una oferta formativa per tal que puguin disposar de 
noves eines i recursos per incorporar criteris de sostenibilitat en el seu lloc de treball 

3.- El compromís i la interacció social 

Visió 2015: “Una Universitat que participi i es comprometi amb els reptes de sostenibilitat del 
seu entorn local, regional i internacional”. 

Aquest repte parteix amb el compromís explícit per part del Consell de Govern de la UPC amb 
una Declaració de Sostenibilitat de la UPC [4] aprovada el febrer de 2008, que fou presentada 
en el 1r Congrés UPC Sostenible i amb els estatuts de la UPC que també fan referència al 
desenvolupament sostenible. 

“La UPC s'ha compromès "a formar titulats que integrin la sostenibilitat a la seva activitat 
professional i en el seu àmbit d'influència". Aquests titulats hauran de viure i treballar en un 
context complex i incert, i hauran d'estar "equipats per saber navegar-hi". És la nostra 
responsabilitat formar-los amb els coneixements, les actituds i els valors que això requereix. 
Però el que ens proposem a la UPC és anar més enllà, i no només formar persones adaptables 
a situacions de problemàtica creixent, sinó fer-ne agents de canvi cap a models sostenibles”.  

Els línies d´actuació que persegueixen doner resposta a aquest reptes són: 

• Comunicació i Participació social 

La UPC promou diferents iniciatives per afavorir la sensibilització i l'impuls cap a la 
sostenibilitat que s'adrecen a la seva pròpia comunitat i a l'entorn.  

• Associacions 

L'interès creixent de la comunitat universitària de la UPC per qüestions de 
desenvolupament humà i sostenible es manifesten amb l'existència d'associacions 
diverses que treballen en aquest àmbit.  

• Xarxes de l'entorn 

La UPC és activa i compromesa amb diverses xarxes locals, de Catalunya o Espanya 
en l'àmbit del desenvolupament humà i sostenible, per tal d'implicar les persones de la 
comunitat universitària i de l'entorn en el canvi cap a la sostenibilitat.  

• Xarxes internacionals 

A un nivell més global, la UPC també participa en xarxes internacionals de 
sostenibilitat, amb l'objectiu d'enfortir les aliances estratègiques d'universitats per a la 
sostenibilitat. 

 

4.- La gestió interna 

Visió 2015: “Fer de la UPC una organització sostenible en el seu funcionament”. 
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En aquest sentit es distingeixen 4 àmbits principals d´actuació: 

• Energia i aigua 

Accions i activitats relacionades amb el consum de recursos energètics i hídrics dels 
diferents campus de la UPC, i l’avaluació de seu impacte ambiental associat. 

• Residus 

Contribuir la reducció de l’impacte ambiental de la UPC, a través de la recollida 
selectiva dels residus generats per la organització, amb criteris d’eficiència. 

• Consum responsable 

El consum responsable, mitjançant la compra sostenible, pretén integrar els aspectes 
socials, ambientals i ètics en les decisions de compra de la UPC. S’han posat en marxa 
experiències per impulsar el consum sostenible en diversos àmbits.  

• Mobilitat i transport  

Elaborar i implementar un pla de mobilitat que faciliti l’accés amb mitjans sostenibles 
als campus de la UPC.   

Totes aquestes accions es tenen en compte per a les propostes que es plantegen en la secció  
7. 

5.2.2.- El programa STEP  

Dins d´aquest pla UPC Sostenible 2015 i partint del compromís de la UPC en temes de 
sostenibilitat, neix el programa STEP [9]. 

El Programa STEP 2015 és una de les respostes que la UPC ha preparat per encarar aquest 
repte. Té per objectiu desenvolupar les bases conceptuals, identificar els referents concrets i 
posar a disposició les eines pràctiques per formar els seus titulats en sostenibilitat quan es 
posin en marxa els nous graus. Requereix necessàriament d'un diàleg interdisciplinari, d'una 
adaptació a cada realitat, a cada carrera, d'un treball en xarxa i de molta creativitat i vocació 
científica. 

Resultats esperats del projecte STEP 2015: 

• Les definicions dels plans d’estudi de grau incorporen un mapa de competències que 
garanteix, de forma satisfactòria i amb criteris d’excel·lència docent, la incorporació de 
la competència en sostenibilitat i compromís social. 

• A la fi dels estudis, i a partir de 2013, tots els estudiants i estudiantes graduats a la 
UPC han adquirit les competències en sostenibilitat i compromís social definides en el 
marc del programa STEP 2015. 

• La perspectiva sostenibilista i social s’ha incorporat al pensament col·lectiu majoritari de 
la comunitat docent de la UPC. 

• La UPC és una universitat de referència en la docència en sostenibilitat i compromís 
social.  
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5.3.- GRI (Global Reporting Initiative) 

Amb l´objectiu de poder valorar el que s´està fent en altres entorns i poder extreure´n idees i 
algunes conclusions, no hem d´oblidar, fer una ullada a les diferents iniciatitves que s´estàn 
duent a terme  a nivell d´empresa.  

Segurament la que està esdevenint com a referent és la GRI (Global Reporting Initiative) [10] 
que és una xarxa de diferents organitzacions amb l´objectiu d´integrar i fer divulgació dels 
resultats obtinguts per cadascun d´ells en els camps del medi ambient, socials i de govern a 
través d´uns informes ben estructurats.  

Aquests informes basats en el marc del GRI, han de servir per demostrar el compromís de 
l´organització amb el desenvolupament sostenible, la seva evolució i millora en el temps sobre 
aquests aspectes, i alhora poder mesurar la millora de l´organització respecte a les lleis, 
normes i estàndards així com iniciatives voluntàries a les que s´hagin d´acollir. 

Estructura de la memòria [11] 

El contingut bàsic de la memòria de sostenibilitat GRI constaria de tres tipus d´informació: 

1.- El perfil del Centre: informació que estableix el context general per comprendre la tipologia 
de centre, tal com la seva filosofia, el seu perfil i la seva organització. 

2.- L´enfoc de l´equip directiu: informació que inclou com l´organització aborda un determinat 
conjunt d´aspectes per proporcinar contexte i per la comprensió del seu acompliment en una 
area concreta. 

3.- Indicadors d´acompliment: Indicadors que faciliten la comparació de la informació sobre 
l´acompliment econòmic, mediambiental i social del IES. Aquests estan classificats en 
principals i optatitus. 

Principis per garantir la qualitat de l´informe: 

1. Principi d'Equilibri: La memòria haurà de reflectir els aspectes positius i negatius de 
l'acompliment de l'organització, amb una postura neutral i evitant seleccions, omissions 
i formats. 

2.  Comparabilitat: La informació s'ha de presentar de manera que permeti als grups 
d'interès analitzar els canvis experimentats amb el pas del temps i fer comparacions 
amb altres organitzacions. 

3. Precisió: La informació ha de ser precisa i detallada per a cadascun dels diferents 
grups d'interès de l'organització. 

4. Periodicitat: La informació ha de presentar-se en períodes regulars de temps. 

5. Claredat: La informació ha de presentar-se d'una manera comprensible i accessible per 
a tots els grups d'interès. 

6. Fiabilitat: La informació i els procediments seguits podran ser verificats 

Així mateix es presenten els principis per determinar el contingut de l´informe: 

1. Principi de Materialitat: Reflectir aspectes que reflecteixin impactes significatius, socials, 
ambientals i econòmics de l'organització. 

2. Principi de Participació dels grups d'interès: L'organització ha d'identificar als seus 
grups d'interès i descriure com els ha donat resposta a les seves expectatives. 

3. Principi de Context de sostenibilitat: La informació ha d'estar contextualitzada en un 
marc de desenvolupament sostenible: aspectes socials, ambientals i econòmics, no 
només en qüestions històriques o presents sinó en expectatives a futur. 
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4. Principi d' Exhaustivitat: La informació ha de permetre als grups d'interès avaluar 
l'acompliment de l'organització; aquest principi engloba l'abast (rang d'aspectes de 
sostenibilitat que cobreix), la cobertura (conjunt d'entitats l'acompliment de les quals es 
presenta) i temps (informació completa respecte del període que s'esmenta. 

 
Aquests informes es podrien simplificar i adaptar al cas dels instituts, per utilitzar-los com a eina 
de segui i poder extreure una sèrie d´indicadors per veure l´evolució de les diferents iniciatives 
al llarg del temps així com el grau d´acompliment dels objectius marcats. També es podria 
utilitzar com a eina de comparació entre instituts que permetria anar corregint les desviacions 
de forma periòdica 
 
Es poden veure alguns exemples d´aquestes memòries en el cas d´algunes universitats com 
[12] i [13].  
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6. ANÀLISI DELS PROBLEMES ACTUALS DETECTATS EN UN 

INSTITUT 

6.1.- Amb quins problemes ens trobem? 

L´Escola Verda sens dubte representa la millor iniciativa que s´ha fet envers la sostenibilitat als 
instituts, però degut al seu caràcter voluntari i el fet que s´iniciés ara fa uns 10 anys, 
segurament dóna una idea de que amb això no en hi ha prou per promoure un canvi de 
paradigma de forma més ràpida i eficaç com exigeix el moment actual en que vivim, un canvi 
cap a una societat més sostenible a la velocitat que requereixen les circumstàncies.  

Després d´analitzar el funcionament i la forma d´organitzar-se d´un institut que forma part del 
programa de “Escoles Verdes”, i de revisar diversa documentació que disposen sobre aquest 
programa, es detecten diferents problemàtiques que dificulten un canvi més ferm i ràpid cap a 
un model més  sostenible, i que podem diferenciar-los en els següents punts: 

6.1.1.- Gestió interna dels centres 

Les organitzacions dels centres no estan conscienciades ni adaptades per a dur a terme un 
canvi de direcció cap a un model més sostenible. A part d´algunes accions concretes, no hi ha 
unes directrius clares a seguir, i pràcticament no es realitza un seguiment i un control per fer 
que els instituts siguin sostenibles en el seu funcionament (Energia i aigua, residus, consum 
responsable i mobilitat) i en les seves relacions amb altres agents com els proveïdors.  

6.1.2.- Comunicació en xarxa  

Cal reforçar la part de difusió i comunicació  per tal que totes les iniciatives que es duguin a 
terme tinguin major projecció i visibilitat per tal que la societat les adopti i les integri també amb 
normalitat. Falta la ampliació de la xarxa amb altres instituts i entitats per a poder avançar 
conjuntament aprofitant sinergies i optimitzant esforços. 

6.1.3.- El professorat  

Hi ha docents que no veuen la necessitat d’un canvi cap a un model sostenibilista, i, per tant, 
no estan disposats a treballar per aconseguir-lo. Falta de conscienciació del problema. 
 
Hi ha docents que sí que creuen que cal aquest canvi, però no hi detecten cap relació entre les 
assignatures que imparteixen i la sostenibilitat. Falta d’implicació. 
 
Hi ha docents que volen ser actors actius en aquest canvi, però no saben con fer ho. Falta de 
capacitació. 
 
6.1.4.- L’estructura del currículum 

Parlar de desenvolupament sostenible vol dir parlar de sistemes complexos, de sistemes 
pluridisciplinars, i no tan sols referits a una pluridisciplinaritat tecnològica, sinó que cal 
considerar aspectes sociològics, filosòfics, de democràcia participativa, ecològics, etc. Els 
currículums no incorporen suficientment aspectes sobre la sostenibilitat i compromís social. 

6.1.5.- Les estratègies didàctiques 

En la gran majoria de les assignatures impartides als instituts encara s’utilitza majoritàriament la 
classe magistral com a estratègia didàctica d’ensenyament. Caldria passar d’ensenyar als 
estudiants a que els estudiants aprenguin. Tècniques que, a més de formar els estudiants en 
habilitats, coneixements i capacitats, són molt més permeables a la introducció de la variable 
sostenibilista en el currículum i es basen en una formació pluridiscilinar.  
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7. PROPOSTES D´INTEGRACIÓ DE SiCS 

Una vegada hem analitzat el que hi ha actualment en els instituts i hem vist que hi ha molt de 
marge de millora en molts aspectes per tal de poder introduir un model de SiCs de forma més 
ràpida i profunda, i també hem vist el que proposa el Pacte Mundial i el què s´està fent en altres 
àmbits com la UPC, d´entrada sembla que hi hauria d´haver uns requisits a complir per tots 
aquells instituts que es comprometin a alinear el seu funcionament i estratègies amb un model 
de funcionament més sostenible. 
 
El primer que caldria fer per iniciar aquest canvi, és assolir un compromís amb els objectius que 
es volen perseguir.  

7.1.- Carta de compromís de sostenibilitat 

Un Institut ha de participar activament i s´ha de comprometre amb els reptes de sostenibilitat 
sobretot en el seu entorn local i regional. Una manera de fer-ho, seria adquirint un compromís 
basant-se en els 10 principis universals del Pacte Mundial de les Nacions Unides, i reflectint-ho 
en un informe de Progrés [7]. A partir d´aquests principis, en el cas dels instituts, n´hi ha que 
depenent del punt de vista des d´on es miri no serien aplicables però que també caldria 
contemplar i justificar degudament en un informe de progrés.  

Com a segon pas, i tenint aquests principis globals com a marc de fons i els problemes actuals 
detectats en un institut (secció 6), caldria traçar un pla de sostenibilitat amb les estratègies i 
polítiques a seguir per tal de definir quines són les línies d´actuació més adients i d´aquesta 
manera iniciar un conjunt d´accions en aquesta direcció tal i com proposa la metodologia 
basada en el Procés de Millora Continua  vist en l´apartat 3.2. 

7.2.- La necessitat d´un Pla de sostenibilitat 

Al llarg d´aquest treball hem vist repetidament la necessitat de fer una transició cap a models 
més sostenibles en el conjunt de la societat. Es tracta d’un canvi urgent que requereix d’un 
compromís de tots els actors integrants de la societat. Per assolir-lo l’educació té un rol cabdal, 
i per això és necessari establir unes polítiques i unes línies d´actuació i accions amb els seus 
elements de control corresponents per poder monitoritzar-ho i dirigir-ho de la forma més 
adequada. 

Actualment als instituts hi ha força iniciatives alineades amb la sostenibilitat i el compromís 
social tant en el marc del programa d´Escoles Verdes com fora d’ell, però cal implementar un 
Pla de Sostenibilitat, per assolir els objectius tot aglutinant esforços interns i teixint aliances 
externes. Fins ara, la majoria de canvis que s´han realitzat han estat només gràcies a la 
implicació i conscienciació d´una part de la comunitat educativa, però ara ha arribat el moment 
de la conscienciació i implicació de totes les parts. 

Idealment, tot i el poc marge de temps que resta, aquest Pla o estratègia aniria orientat a una 
data clau, l’any 2015, que és la data que es fixa Nacions Unides [13] per assolir els Objectius 
de Desenvolupament del Mil·leni, així com l’any de finalització de la Dècada de Nacions Unides 
sobre Educació pel Desenvolupament Sostenible [14]. Es tracta de produir canvis profunds, i 
alhora poder esperar veure´n els resultats el més aviat possible. 
 
Hi ha un aspecte principal que hauria de diferenciar la nova estratègia respecte l´anterior no 
només en la seva profunditat i metodologia sinó també en el seu abast. Aquesta és, la 
importància de la transició de l’enfocament ambiental cap a l’enfocament del desenvolupament 
humà sostenible: 
 

• Els instituts com a institucions que fomentin una ciutadania responsable. 
 

• Impulsar la introducció de manera transversal de la formació en desenvolupament i 
cooperació per al desenvolupament del currículum. 
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• Promoure la incorporació d’activitats de solidaritat i cooperació 

 
• Fomentar la col·laboració entre instituts i altres actors en programes conjunts 

d’educació per al desenvolupament 
 
Actualment, la majoria de canvis que s´han realitzat han estat només gràcies a la implicació i 
conscienciació d´una part de la comunitat educativa, però ara ha arribat el moment de la 
conscienciació i implicació de totes les parts. 

No hem d’oblidar també que aplicar noves estratègies d’aprenentatge requereix per una banda 
formar al professorat, i dotar les escoles de la infraestructura necessària per poder-les aplicar 
amb garanties. 

La realitat, és que encara cal un avenç conceptual i metodològic sobre la manera de traslladar 
aquests desitjos o compromisos a realitats. De fet, és en aquest sentit que s’ha plantejat la 
realització d’aquest treball. Per tant, aquest treball pretén llançar una sèrie de propostes que 
fan referència a com es podria organitzar una transició cap a un model més sostenible en 
l´àmbit dels Instituts, procurant incorporar alguns dels aspectes que ja s´estan duent a terme en 
altres àmbits com l´uiniversitari i l´empresarial.  
 

7.3.- Proposta d´un Pla de sostenibilitat: Polítiqu es i Accions 

7.3.1.- Estratègies principals 

La proposta per integrar un model de sostenibilitat als instituts passa per dissenyar un Pla de 
sostenibilitat que estaria basat en 2 línies estratègiques principals: 

A. INTERACCIÓ I COMPROMÍS SOCIAL 
L´institut participa i es compromet amb els reptes de sostenibilitat del seu entorn local, regional 
i internacional. 
 
B. GESTIÓ INTERNA 
L´institut és una organització sostenible en el seu funcionament on s´avalua el seu impacte 
ambiental i  es realitza un seguiment de les diferents actuacions en aquest sentit. 
 

Per a cada línia estratègica, hi haurien els seus objectius estratègics, desplegats cadascun 
d´ells amb les seves línies d´actuació i aquestes amb les seves accions corresponents com es 
mostra en el següent esquema:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4 : Etapes del pla de sostenibilitat 
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7.3.2.- Objectius estratègics i línies d´actuació 

A continuació es proposen 3 objectius estratègics bàsics per a cada estratègia principal amb 
diferents línies d’actuació focalitzades en aquells punts que d´entrada són de major aplicació i 
alhora puguin tenir més repercussió en el context en que ens movem.  
 

A. INTERACCIÓ I COMPROMÍS SOCIAL: 
 
A1. L'ambientalització curricular. Integrar l'educació per a la sostenibilitat en el projecte 
educatiu de centre i en totes les àrees que s'imparteixen, potenciant els equips de treball 
interdisciplinaris i la realització de projectes compartits i contextualitzats. 
 

a. Establir els procediments i eines adequades per a la conscienciació, implicació i 
capacitació del professorat. 

 
A2. Una escola participativa i disposada a canviar. Un canvi en l'àmbit de la vida al centre i el 
clima escolar, que facilita la implicació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, 
famílies, personal no docent,etc.) en la presa de decisions i en l'acció. Dit amb altres paraules, 
sensibilitzar i promoure l´adopció de conductes i hàbits (alumnes, PAS y professorat) d´acord 
amb una visió més sostenible de l´organització/centre. 
 
Per a assolir aquest objectiu, es proposen les següents línies d´actuació: 
 

a. Campanya de bones pràctiques medi-ambientals al Centre (reduir el consum 
d´energia, fomentar el reciclatge i l´ús racional dels recursos). Involucrar en la 
importància de donar exemple en el nostre entorn professional i personal. 
 

b. Fomentar l´ús més racional dels mitjans de transport (reduir i compensar 
emissions de CO2 
 

c. Campanya informativa als alumnes per promoure bones pràctiques i informar del 
objectiu de les mesures adoptades pel Centre o institució (per ex. Reducció del 
paper)  

 
 

A3. Una escola oberta i activa. Un centre integrat en el seu entorn proper, que realitza accions 
de millora i de dinamització local que impliquen altres agents externs al centre, i que fa de 
l'entorn immediat un element facilitador d'aprenentatges, de capacitació per a l'acció 
responsable.  
 
Aquest objectiu es podria promoure desenvolupant uns programes d´acció social  de caràcter 
institucional dirigit a Associacions, Fundacions u ONG´s, que permetin vincular i involucrar a 
diferents grups de la comunitat vinculada al Centre, i oferir diferents possibilitats de 
col·laboració a través de les següents línies d´actuació: 
 

a. Programes de Voluntariat 
 

b. Recolzament i participació en organismes, events i iniciatives en defensa del 
valors SiCs Proposta:  
 

c. Participació en la difusió de la ONG i dels seus projectes 
Proposta: A partir d´un llistat elaborat a partir de propostes del Dpt. Ensenyament i 
del propi institut,  es podrien seleccionar els programes i seves durades 
corresponents a les que es vincularia cada centre, procurant des del Departament 
d´Ensenyament que no hi haguessin interferències entre Centres. 

d. Participació en activitats dirigides a obtenir recursos econòmics per a la ONG 
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 B. GESTIÓ INTERNA: 

En relació amb aquests objectius hi haurien els aspectes que fan referència a l´organització i la 
gestió interna. Per una altra banda, la perspectiva sostenibilista i social s’ha d´incorporar al 
pensament col·lectiu majoritari de la comunitat educativa. 

B1. Un equipament sostenible. L'ús de recursos i la gestió del centre en general ha de ser 
coherent amb el projecte educatiu, que el centre mateix sigui un exemple de com s'ha d'actuar 
per a la sostenibilitat, de corresponsabilitat amb la millora de l'entorn.  
 
Per tant, les línies d´actuació tindran com a propòsit millorar l´operativa  dels serveis, 
equipaments i instal·lacions per aconseguir un ús més racional dels recursos disponibles: 
 

a. Plà d´estalvi energètic i de recursos. 
 

b. Millorar la infraestructura i operativa de reciclatge. 
 

c. Criteris de sostenibilitat en l´àmbit de la restauració. 
 
 
B2. Política de proveïdors. Vincular la política de proveïdors  del Centre tenint en compte 
criteris ambientals i socialment responsables per la selecció i homologació dels mateixos. 
 
Caldria desenvolupar unes línies d´actuació basats en uns processos d´homologació de 
proveïdors per poder garantir que les empreses i organismes relacions amb l´institut 
compleixen el criteris marcats:  
 

a. Política general de proveïdors 
b. Sel·lecció de sortides, visites i viatges (impacte mediambiental) 

 
 
B3. Transparència i monitorització dels canvis. Afavorir i millorar la transparència i rendició 
de contes  de l´organizació/Centre. Donar visibilitat a la posta en pràctica de la missió i els 
valors del Centre i del Departament d´Ensenyament. 
 
Per tal de que les iniciatives tinguin major repercussió, disposin de les eines de correcció per 
seguir millorant-les i a més a més hi pugui haver un intercanvi de coneixements i idees, es 
recomanable reflectir-ho de forma transparent ens uns informes degudament definits i 
estandarditzats per facilitar la seu anàlisis.  
 

a. Comunicació amb altres Centres per compartir experiències i iniciatives a través 
d´unes guies estructurades 

 
b. Comunicació Interna 

 
c. Informe de progrés del Pacto Mundial      

 
d. El·laboració d´una Memòria de Sostenibilitat (tipus GRI) 

Els objectius plantejats anteriorment, són un recull d´idees algunes pròpies i d´altres extretes 
del Pacte Mundial, Pacte Sostenibilitat 2015 de la UPC, del programa de Escoles Verdes i de 
GRI que podrien servir com a punt de partida per tal de definir el conjunt d´actuacions que 
caldria implementar als instituts, i que algunes podrien ser de caràcter obligatori i d´altres 
opcionals. 

A la Taula 1 podem veure de les diferents iniciatives comentades, quines d´alguna manera fan 
referència o estan més enfocades a aquests objectius i quins no. 
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 Pacte Mundial Pacte Sostenibilitat 
UPC 

Programa 
Escoles 
Verdes 

GRI 

A1 X �  �  X 

A2 X �  � X 

A3 �  X X � 

B1 �  �  � X 

B2 �  �  X X 

B3 �  �  X � 

Taula 1:  Rel·lació entre la vinculació de les iniciatives analitzades i els objectius estratègics proposats. 

 

7.3.3.- Accions 

Tal i com hem descrit anteriorment, hi hauria 6 objectius estratègics, desplegats amb les seves 
línies d´actuació, i aquestes amb les seves accions corresponents que cada centre seria 
l´encarregat de decidir quines duria a terme en funció de la seva situació concreta.  

Aquest treball presenta només alguns exemples sobretot basats en les qüestions de gestió 
interna per tal de donar una idea del tipuis d´accions que donarien resposta al plantejament 
inicial d´aquest i que va enfocat sobretot a la part d´organització dels instituts. 

Això només és una petita mostra de la enorme quantitat d´actuacions que podem trobar 
actualment si mirem en els plans de cohesió dels centres que formen part de l´escola Verda 
com podem observar en un Pla de cohesió ambiental d´un centre d´Escoles Verdes (Annex 2) 
d´un IES en concret), d´un document amb un recull d´idees pel Pla de cohesió ambiental de 
varis centres d´Escoles Verdes (Annex 3) i d´unes Actuacions d´un Programa d´Escoles Verdes 
d´un CEIP (Annex 4) i també en el Pla de sostenibilitat de la UPC [4]. A part d´aquests en 
podem trobar molts altres exemples que es poden implementar com les “Petites idees per 
garantir un gran futur” del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) [23], 
etc.   

Exemples d´accions: 

• Acció A1.a):  Facilitar l´accés als materials necessaris per incorporar criteris de 
sostenibilitat a les assignatures que imparteixen, des d'alguns articles interessants, passant 
per reculls de problemes, llibres electrònics, col·leccions, revistes, contactes d'altres 
professors de la UPC que porten temps treballant al voltant de la sostenibilitat i pàgines 
webs d'alguns referents internacionals 

• Acció A2.a):  Organització d’esdeveniments amb criteris de sostenibilitat.  
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• Acció A2.b):  Ajudar a organitzar els alumnes que visquin en una mateixa zona a buscar la 
millor alternativa de transport per venir al centre fomentant l´us del transport públic i la 
bicicleta. 

• Acció A3.b):  Donar a conèixer iniciatives en defensa dels valors de SiCS (Exemple: 
350.org (Moviment per incorporar solucions davant la crisi climàtica) [18]. 

• Acció B1.a):  Portar un control del consum energètic de cada Centre i extreure´n ratios 
d´eficiència en funció dels m2, nº alumnes, etc... per tal de poder comparar-los i prendre les 
mesures més adients. 

o Consum elèctric/nº alumnes+PAS+equip docent 
o Consum aigua/nº alumnes+PAS+equip docent 
o Consum paper/nº alumnes+PAS+equip docent 
o Quantitat residuus/nº alumnes+PAS+equip docent 

• Acció B1.a): Mecanismes per evitar el consum innecessari d´aigua.  

o Exemple:  
� Instal-lació d´aixetes de tall automàtic 
� Modificació de les cisternes del wàter 

 
• Acció B1.b): Disposició de contenidors per  a la recollida selectiva. 

• Acció B1.b):  Utilització de llibres digitals. 

• Acció B1.c): Un got únic i personal. El centre no ofereix gots. Cadascu ha de 
responsabilitzar-se del seu propi.  

 
• Acció B2.a)  El·laborar una base de dades amb proveïdors homologats que compleixin amb 

els requisits establerts en cada cas. 
 

Exemple [12]: Proveïdors de paper, detergents, etc.) que portin els segells de sostenibilitat 
corresponents. En el cas del paper, el distintiu es pot fer servir mitjançant el compliment de les 
normes RAL UZ. En aquest cas, aquestes implicarien quatre tipus de paper: 

 
• PAPER RECICLAT (Norma RAL UZ- 14, del juny del 1997) 
• CARTRÓ RECICLAT (Norma RAL UZ-56, del juny del 1997) 
• PAPER SANITARI fabricat amb fi bres reciclades (Norma RAL UZ-5, del juny del 1997) 
• MATERIAL de construcció amb fi - bres cel·lulòsiques reciclades (RAL UZ-36, del gener 

del 1999) 
 
I haurien de dur els corresponents segells certificadors tal i com mostra la figura 5. 
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Figura 5 : Exemple de segells certificadors homologats 

 
• Acció B2.b):  El·laborar una base de dades amb les sortides, visites i viatges on l´objecte a 

visitar compleixi amb els requeriments de sostenibilitat oportuns i es realitzi amb els mitjans 
més adequats. 

• Acció B3.a): Creació d´una xarxa a nivell de centres i amb altres entitas per a compartir 
iniciatives, programes i experiències. 

o Exemple: Utilització de la guia de les bones pràctiques que es proposa a l´apartat 
7.4.1 

• Acció B3.b): Aconseguir que a part del comitè encarregat, els professor i l´equip directiu 
participin activament en implementar les accions proposades. 

•  Acció B3.c): Fer un informe de progrés anualment i fer-ho públic. 

• Acció B3.d): El·laborar una memòria de sostenibilitat anualment i fer-ho públic. 
 

 

7.4. - Monitorització i mesura dels resultats  

 
Una vegada definides i aprovades les diferents actuacions (algunes de caràcter obligatori i 
d´altres de caràcter opcional) a implementar en cada centre i tal i com ja s´ha posat de manifest 
en el punt 7.3.2 (apartat B3), i sent coherent amb el procés de millora contínua, cal poder 
monitoritzar i mesurar els avanços realitzats tan com siguin possible amb indicadors i 
mètriques.   

7.4.1- Eines de seguiment i indicadors 

En aquest sentit, el Pacte Mundial i GRI proposen unes directrius a seguir per a poder realitzar 
un seguiment de les línies d´actuació i accions proposades. 
 
Totes les línies d´actuació i les accions que se´n derivessin del Pla de sostenibilitat, s´haurien 
de recollir i concentrar en una guia pública en xarxa accessible a tothom que a permetre fer-ne 
un seguiment continu i alhora seria una eina d´intercanvi d´idees i coneixements entre els 
diferents instituts a la  vegada que també serviria per fer-ne divulgació. En aquesta guia 
(apartat 7.4.1.1), per a cada acció proposada, caldria fer referència a les 4 fases del procés de 
millora continua (Diagnòstic, Polítiques, Accions i Seguiment i Medició d´impactes).  
 
També és necessari poder fer una avaluació i control dels resultats obtinguts sobre les accions 
dutes a terme envers als objectius marcats. Per a poder fer això, ens calen unes eines de 
seguiment i uns indicadors per a poder comparar. 
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En paral·lel caldria elaborar un informe anual (informe de progrés) per poder avaluar el grau de 
compromís de l´entitat, i finalment també una memòria per mesurar el grau d´acompliment dels 
diferents objectius marcats que pot estar basat en GRI.   

7.4.1.1.- Guia de les bones pràctiques 

Per tal d´afavorir la classificació i recerca de les diferents actuacions que es duguin a terme, es 
proposa la següent estructura on cada pràctica o acció responsable conté informació general 
de l´institut, un resum i la bona pràctica desenvolupada [7]. 

L´objectiu és que les diferents actuacions que es duguin a terme quedin ben classificades i 
documentades per a que qualsevol altre centre les pugui consultar i integrar en la seva 
organització. Per tant, serà necessari que tinguin uns camps estandarditzats que facin 
referència als següents punts: 

• Perfil del Centre: descripció breu del tipus d´institut 

• Grup d´interès: a qui pot interessar aquesta actuació 

• Estratègia principal: Sota quina estratègia s´ emmarca 

• Objectiu estratègic: A quin objectiu principal dóna resposta 

• Etapes del procés de millora contínua: Indica el problema que es vol abordar, la política 
o línia d´actuació que seguirà, l´acció que es vol dur a terme i com es realitzarà el 
seguiment 

• Títol: Nom que rep l´actuació. 

• Resum: Extracte de la informació més rellevant 

• Descripció: Desenvolupament de la pràctica responsable. 

 
 
A continuació es mostra un exemple del format de la guia que dóna resposta als principis del 
pacte mundial per part de les empreses. 
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Figura 6 : Format de la guia de les Bones Pràctiques (Pacte Mundial) 

 

7.4.1.2.- Informes de progrés 

Els Informes de Progrés són uns documents realitzats cada any per avaluar el compromís de 
les entitats adherides al Pacte Mundial i poder informar als seus grups d'interès, així com a la 
societat en general, sobre els seus avanços en els compromisos adquirits en subscriure els 
Principis del Pacte Mundial i pretén evidenciar el compromís i els avanços assolits en la 
implantació dels Deu Principis. 

L'objectiu final d'aquest informe és, d'una banda, que les entitats signatàries identifiquin els 
seus avanços en les matèries del Pacte com a sistema d'acte avaluació i, d'altra banda, dotar 
d'una major credibilitat a la iniciativa per mitjà de la transparència. Aquests Informes estan 
plantejats en termes de mesurament del progrés: no es tracta que es compleixi al 100% amb 
els Deu Principis, l'objectiu és anar progressant en ells. 

Per realitzar-ho, la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial ha creat una aplicació informàtica, amb 
la qual es pretén facilitar la seva realització. Aquest Informe de Progrés es coneix com a 
Informe de Progrés Xarxa Espanyola Pacte Mundial 

Com a exemple d´aquest tipus d´informe de progrés consulteu l´Annex 1 (“Informe Pacte 
Mundial Universitat Politècnica de Catalunya”) [17]. 
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7.4.1.3.- Memòria de sostenibilitat 

A part de la guia que recolliria una descripció sobre les diferents actuacions que es duen a 
terme, caldria el·laborar a cada centre una memòria de Sostenibilitat, on es pogués veure de 
forma clara la progressió i el grau d´acompliment dels diferents objectius marcats.   

La memòria de Sostenibilitat podria estar basada sobre la que proposa el Global Reporting 
Initiative (GRI),  tal i com es descriu en l´apartat 5.3, tot i que aquesta inicialment està massa 
enfocada a empreses i caldria fer un exercici per simplificar-la i adaptar-la al context dels 
instituts. 

 

7.5.- Organització i participació 
 
El primer pas per millorar la implicació de tota la comunitat educativa, és promoure un canvi en 
la manera d'organitzar el centre i prendre les decisions. 
 
Per tal d´aconseguir aquest canvi, cal que el model organitzatiu  canviï, establint unes 
polítiques per a tots els instituts des de dalt de tot, a nivell del Departament d´Ensenyament o 
del propi Institut en el seu defecte, i anar concretant aquestes polítiques a mesura que anem 
baixant a nivell particular de cada centre i dels diferents departaments que el formen, i que 
afectin des de la forma de gestió i organització dels propis centres fins a la modificació dels 
currículums que afavoreixin les competències de sostenibilitat.  

Per dur-ho a terme, caldrà disposar dels espais i els instruments que permetin dinamitzar la 
participació dels diferents membres de la comunitat educativa. Això pot comportar reestructurar 
part de l'organització i el funcionament del centre: redistribuir tasques i responsabilitats, 
disposar de nous espais i temps de trobada, o reconduir els existents, concretar un calendari 
d'accions, establir contactes i espais de trobada amb agents externs, etc. Però, dins d'aquest 
ventall de canvis interns, en hi ha dos de fonamentals que caldria posar en funcionament des 
d´un principi: 
 

• Creació del Comitè de Sostenibilitat i Compromís Social: seria l´equip responsable 
d´assegurar l´acompliment dels objectius obligatoris marcats i proposar-ne d´altres que 
haurien de ser acceptats i validats pels agents supervisors. Estaria format per 
representants PAS, l´Equip Directiu, els Professors i representants dels propis alumnes. 

 
• A nivell del Departament d´ensenyament, hi hauria un conjunt d´agents que serien els 

encarregats d´assessorar i supervisar les diferents actuacions a partir de reunions amb 
el Comitè de Sostenibilitat i les guies i Informes de sostenibilitat generats per aquests 
que els permetria dissenyar un quadre d´indicadors a nivell global. 

 
Una vegada hi hagués un acord consensuat sobre les estratègies, objectius i línies d´actuació a 
seguir, cada centre seria l´encarregat de dissenyar les seves pròpies accions en funció de les 
seves pròpies circumstàncies, però aquestes i els seus resultats haurien de quedar 
degudament justificades a través d´unes eines de seguiment com les que s´ha definit en 
l´apartat 7.4.1. 
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8. CONCLUSIONS 

Partint d´una preocupació generalitzada i també personal per tots aquells temes que tenen a 
veure amb la sostenibilitat i el compromís social, i després d´haver pogut analitzar les iniciatives 
que s´estan duent a terme en els instituts envers aquests temes, la meva impressió és que hi 
ha moltes iniciatives en aquest sentit, però malauradament no s´està tractant aquest problema 
com s´hauria donada les dimensions i implicacions que pot tenir en un futur no gaire llunyà. 

És temps de començar a produir canvis profunds en aquest sentit, però alhora cal fer-ho el més 
ràpidament possible i de forma més organitzada i consistent. 

Conscient de que des de l´educació és des d´on es poden començar a realitzar els grans 
canvis dins la nostra societat, aquest treball analitza d´una banda el què s´està fent fins ara 
dins de l´entorn educatiu dels instituts i d´altre el que s´està fent en l´àmbit universitari i 
empresarial. D´entrada, sobretot en l´àmbit universitari, i prenent com a referència la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), dóna la impressió que tenen les coses força més clares i que 
comencen a avançar en la bona direcció, tot i que només han fet que començar. Per altra 
banda, en el món empresarial sembla que també hi ha algunes iniciatives amb la finalitat de 
poder justificar a través d´informes com el de progrés del Pacte Mundial i la Memòria de 
Sostenibiitat (tipus GRI) que s´està actuant de forma transparent i en pro de la sostenibilitat. 

La realitat és que les organitzacions dels centres no estan adaptades per a dur a terme un 
canvi de direcció cap a un model més sostenible de forma consistent i clara. A part d´algunes 
accions concretes, no hi ha prou conscienciació ni unes directrius clares a seguir, i 
pràcticament no es realitza un seguiment i un control per fer que els instituts siguin sostenibles 
en el seu funcionament (Energia i aigua, residus, consum responsable i mobilitat) i en les seves 
relacions amb altres agents com els proveïdors.  

Fruit de les conclusions a les que s´ha arribat després d´analitzar i comentar el que s´està fent 
actualment en alguns centres envers a aquests temes, és quan es fa necessari establir un plà 
de sostenibilitat per tal de poder influir en el model existent, que passa per modificar la pròpia 
gestió interna dels centres i fer un canvi en la docència introduint estratègies didàctiques per a 
l’ambientalització curricular.  

Hi ha un aspecte principal que hauria de diferenciar la nova estratègia respecte l´anterior. 
Aquesta és, la importància de la transició de l’enfocament ambiental cap a l’enfocament del 
desenvolupament humà sostenible. 

Per tal d´iniciar aquesta transició, cal recolzar-nos i ser coherents amb els criteris i principis que 
avui en dia ja són un referent. Com a primer pas, cal que hi hagi un compromís formal per part 
de tots els agents implicats dins la comunitat educativa, des del Departament d´Ensenyament 
fins els propis alumnes.  

A partir d´aquí, a nivell global, cal implicar-se a tots els nivells i donar resposta en un informe de 
progrés al nivell de compliment dels 10 principis definits pel Pacte Mundial de Nacions Unides i 
definir un pla de sostenibilitat que defineixi les polítiques o estratègies a seguir. En el cas dels 
Instituts, hi hauria dues línies estratègiques principals, la interacció i compromís social i la 
gestió interna. Cada una d´elles es desplega amb els seus objectius estratègics, que es 
despleguen en línies d´actuació que haurien de ser consensuades entre tots els centres i d´on 
sortirien les accions que serien proposades pel propi centre.  

Una vegada, definides i fixades a nivell de centre aquestes accions, és molt important establir 
unes eines per poder-ne fer el seguiment i evolució sobre els objectius marcats per a cada línia 
d´actuació, i que alhora serveixi com a eina de comunicació amb altres centres per compartir 
experiències i iniciatives. Amb aquesta finalitat, es proposa que les diferents línies d´actuació i 
les seves accions es recullin en unes guies públiques accessibles per a tothom, i que els propis 
centres ho reflecteixin en un informe de progrés que servirà per avaluar la seva evolució i a 
més a més es realitzi una Memòria de Sostenibilitat anual (tipus GRI), on es recullin diferents 
indicadors que permetin avaluar i comparar el grau d´assoliment dels objectius marcats.   
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Aquest treball, només és una modesta proposta personal de com es podria realitzar aquesta 
transició cap a un model d´institut més compromès amb la sostenibilitat de manera més sòlida i 
consistent. Està clar que la manera definitiva de fer-ho hauria de ser a través del diàleg i la 
coordinació de totes les parts implicades i sota l´assessorament d´experts; però per a que això 
passi, prèviament és necessari adquirir un compromís que abans passa per ser més conscients 
de la situació que ens envolta i de les conseqüències que se´n deriven, i que cal un canvi de 
paradigma que només es pot dur a terme des de l´educació.  
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• Càtedra UNESCO a la UPC: https://cus.upc.edu 
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• Tecnologia i sostenibilitat: http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/ 
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Catalunya: http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php 
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