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Tema/es del congrés: Temes transversals 
Tòpic/s transversal/s: Educació per a la sostenibilitat. Altres Aspectes 
 
 
L’avaluació de la Sostenibilitat a les organitzacions del coneixement es un tema que ja 
porta alguns anys de debat. Avaluar els coneixements adquirits en respecte a la 
sostenibilitat després de cursar una assignatura, o de desenvolupar un projecte no és 
fàcil. La sostenibilitat no es basa en una definició lineal, sinó en la comprensió de les 
connexions entre els diferents aspectes la conformen. 
 
En aquest context la UPC va voler aprofitar el desenvolupament del Projecte EMAS-
UPC,  on es generarien indicadors de comportament i situació ambiental, per introduir 
un nou tipus d’indicadors. Aquests han estat anomenats Indicadors de Formació i 
Recerca per la Sostenibilitat. En aquest grup d’indicadors podem trobar: 
  

• Implicació de crèdits en la Sostenibilitat,  
• Interiorització de la Sostenibilitat per part dels estudiants,  
• Activitat Professional,  
• Implicació de la Investigació en la Sostenibilitat, 
• Activitats de Promoció / Difusió de la Sostenibilitat 

 
La planificació i desenvolupament d’aquest projecte s’ha emmarcat sota els preceptes 
de la utilitat, practicitat, possibilitat d’extensió i de continuació a través de la 
Universitat; a més de l’ús de diferents metodologies per a l’obtenció de dades.  
 
Fins aquest moment, la utilització d’aquest indicadors ha donat uns bons resultats, tant 
per la simplicitat per obtenir les dades com per la seva facilitat d’interpretació. 
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Introducció 
 
La Cimera Mundial pel Desenvolupament Sostenible va recomanar a l’Assemblea 
General de Nacions Unides “intentar proclamar una Dècada dedicada a l’educació per 
al desenvolupament sostenible,  a partir de 2005” (apartat d. del paràgraf 117 del Pla 
de la posada en aplicació). La resolució 57/254 sobre la Dècada de Nacions Unides 
sobre Educació per al Desenvolupament Sostenible, en la que figuren 46 països com a 
coautors, presentada per Japó el desembre del 2002 i adoptada per consens, va 
començar l’u de gener de 2005. En aquesta resolució, l’Assemblea General de 
Nacions Unides va designar a la UNESCO com a òrgan responsable de la promoció 
de la Dècada i li va sol·licitar que elaborés un projecte de programa d’aplicació 
internacional.   
 
El principal objectiu de la Dècada de Nacions Unides sobre Educació per al 
Desenvolupament Sostenible (EDS) es integrar els valors inherents al 
desenvolupament sostenible en tots els aspectes de l’ensenyament per fomentar 
canvis en el comportament que facilitin la consecució de una societat més sostenible i 
justa per a  tots.1

 
  

Els objectius del Decenni són els següents: 
 
 Facilitar la creació de xarxes, els vincles, els intercanvis i les interaccions entre 

les parts interessades en l’EDS. 
 Fomentar una major qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge en el camp de 

l’EDS. 
 Donar assistència als països per que avancin cap els objectius de 

desenvolupament del Mil·lenni, i els assoleixin a través d’iniciatives  
relacionades amb l’EDS. 

 Proporcionar als països noves oportunitats per incorporar l’EDS a les seves 
reformes educatives. 

 
 
Aquestes premisses han portat a les organitzacions del coneixement (universitats, 
escoles, col·legis, ...) a posar en marxa diferents plans per tal de poder assolir les fites 
plantejades per l’EDS. La UPC, tot i que ja venia treballant en aquesta línea, en els 
darrers anys ha fet modificacions per tal de millorar i ha desenvolupat amb més força 
l’educació per a la sostenibilitat.   
 
Una d’aquestes accions es fomentar que les Escoles utilitzin Sistemes de gestió 
Ambiental com l’EMAS o l’ISO 14001 per la seva gestió interna. Es en aquest marc on 
l’EPSEM (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa) està desenvolupant 
actualment el Projecte EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglament 
Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria). Tanmateix, l’EPSEM ha volgut anar una mica 
més lluny del que el sistema de gestió ambiental avalua. Ha optat per avaluar no 
només els aspectes ambientals negatius que l’Escola causa a l’ambient, sinó també 
els aspectes positius que aquesta genera a l’educar en sostenibilitat. 
 
L’equip de treball de l’EMAS-EPSEM es conscient que per aconseguir avaluar les 
impactes positius que l’Escola genera en el procés educatiu, ha de tenir en compte les 

                                                           
1 Educación para el desarrollo sostenible. Decenio de las Naciones Unidas 2005 – 2014. Antecedentes y 
Objetivos.   
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-URL_ID=23279&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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diferents aspectes de la sostenibilitat – ecològica, social, econòmica – i els diferents 
graus en les que aquests es desenvolupen a través de l’educació. 
 
Per fer-ho s’ha tingut en compte la sostenibilitat vista des del context de la humanitat, 
on està definida des de la forma de viure.2 3

 

 Es a dir, per tal que se pugem considerar 
que la gent viu de manera  sostenible, els recursos de la Terra han de ser emprats a 
una ràtio en la que aquests puguin ser regenerats o restaurats. Addicionalment, la 
comprensió de la sostenibilitat es basa en la relació entre els seus  diferents aspectes i 
l’existència d’interconnexions entre ells.  

Per tant, l’avaluació de l’impacte generat en les persones que passen per processos 
educatius que tenen com a objectiu la promoció de la sostenibilitat, es un tema que ja 
porta alguns anys debatent-se. Aquesta, així com ha d’avaluar el coneixement cognitiu 
adquirit per les persones (estudiants) durant el procés educatiu, també ha d’abastar la 
valoració de valors, actituds i comportaments que cada persona té  i posa en pràctica a 
la seva vida. Es a dir, la sostenibilitat no es pot avaluar de forma lineal.  
 
Es així, com a l’EPSEM l’equip de treball del Projecte EMAS no va considerar només 
el desenvolupament d’indicadors de Gestió Ambiental, sinó que també va decidir 
treballar en el disseny d’un grup d’indicadors especials, amb els que es pogués 
avaluar la formació i la recerca en sostenibilitat de l’Escola de la manera més objectiva 
possible, tenint  en compte les característiques que els pertoquen. 
 
 

Desenvolupament d’Indicadors de Formació i Recerca 
 
Com indica la UNESCO “La Dècada de Nacions Unides sobre l’educació per al 
desenvolupament sostenible pretén promoure l’educació com a fonament d’una 
societat més viable per a la humanitat i integrar el desenvolupament sostenible en el 
sistema d’ensenyament escolar a tots els nivells” (Vilches, Gil Pérez, Toscano, Macías, 
2008). Essencialment es proposa impulsar una educació solidària que contribueixi a 
una correcta percepció de l’estat del món, generi actituds i comportaments 
responsables i prepari per la presa de decisions fonamentades (Aikenhead 1985) 
dirigides a assolir  un desenvolupament culturalment plural y físicament sostenible 
((Delors, (1996), Cortina,  A. (1998), Vilches, Gil Pérez, Toscano, Macías, (2008)). 
 
La UPC davant el repte d’elaborar els nous plans d’estudis dels graus, ha plantejat un 
sistema de competències genèriques resoltes per nivells on es troben: 
 

1. Emprenedoria i  Innovació 
2. Sostenibilitat i Compromís Social 
3. Tercera llengua 
4. Comunicació eficaç oral i escrita 
5. Treball en equip 
6. Ús solvent dels recursos d’informació 
7. Aprenentatge autònom 

 
 
 
                                                           
2 Gismondi, M. (2000). Interview of Dr. William Rees. Aurora Online. Retrieved on 2009-03-10 
3 Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. 
Summary for Decision-makers. pp.1-16. Washington, DC.: World Resources Institute. The full range of 
reports is available on the Millennium Ecosystem Assessment web site. Retrieved on: 2009-03-10 
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L’equip EMAS-EPSEM per tal de desenvolupar els indicadors de Formació i Recerca 
en Sostenibilitat va utilitzar com a suport la competència en SOSTENIBILITAT I 
COMPROMÍS SOCIAL. 
Aquesta competència està definida com el “Conèixer i comprendre la complexitat dels 
fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per 
relacionar el benestra amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per utilitzar de 
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat.” 4

 
 

Objectius per nivells 
 

• Nivell 1: Analitzar sistèmica y críticament la situació global, atenen la 
sostenibilitat de forma interdisciplinària així com el desenvolupament  humà 
sostenible, i reconèixer les implicacions socials i ambientals de l’activitat 
professional del mateix àmbit. 
 

• Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió 
en el disseny i l’avaluació de les solucions tecnològiques. 
 

• Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en 
aplicar solucions i dur a terme  projectes coherents amb el desenvolupament 
humà i la sostenibilitat. 

 
D’altra banda, l’equip EMAS va tenir en compte les dimensions de la sostenibilitat i de 
l’abast de l’educació. Es a dir, va tenir en compte els diferents graus de consciència i 
coneixement que es poden adquirir durant un procés educatiu. 
 

• Coneixement  conceptual 
• Valors personals 
• Actituds 
• Comportaments 
• Coherència 

 
De la mateixa manera també es va tenir en comte les diferents activitats o procesos 
educatius desenvolupats a l’Escola.  
 

• Assignatures 
• Processos de recerca 
• Processos de cooperació per el desenvolupament o transferència de tecnologia 

 
En funció de tots aquest antecedents es van desenvolupar 5 diferents indicadors que 
avaluen diferents aspectes de l’educació per a la sostenibilitat des de l’Escola.  
 
Tipus d’Indicadors 
 

1. Mitjana de crèdits en sostenibilitat 
2. Interiorització de la sostenibilitat per part dels estudiants 
3. Activitat professional 
4. Implicació de la recerca en la sostenibilitat 
5. Activitats de promoció/difusió de la sostenibilitat 

 
 

                                                           
4 Resumen sobre las competencias genéricas a implantar en los planes de estudios de grado de la UPC. 
Institut de Ciències de l’Educació – UPC – febrer 2009. 
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Implicació de crèdits en la Sostenibilitat 
 
L’indicador “Implicació de crèdits en la Sostenibilitat” té com a objectiu avaluar el nivell 
de sostenibilitat que els professors promouen en cadascuna de les assignatures 
impartides a l’Escola. Aquest indicador està conformat per tres diferents nivells 
d’avaluació.  
 

• El primer nivell avalua els materials i recursos utilitzats a l’ impartició  de 
l’assignatura, es a dir; avalua l’ús del paper, del tipus de paper, del sistemes 
informàtics, etc.  
 

• El segon nivell avalua els continguts i referències presentades pels professors 
a cadascuna de les assignatures, i la utilització de tècniques educatives que 
promouen la sostenibilitat.  

 
• El tercer nivell, avalua la inclusió de la sostenibilitat a les metodologies 

d’avaluació de l’assignatura, es verifica si l’assignatura contempla la 
sostenibilitat a les seves diferents tipologies d’avaluació.  
 

Per a l’obtenció de dades, l’eina utilitzada per aquest indicador es una enquesta 
tancada, tot i que les respostes presentades són descriptives. 
 
Els resultats d’aquest indicador es  poden llegir de formes diferents, cada nivell per las 
eva banda té un resultat que es dona en percentatge. Però, en analitzar les tres 
diferents resultats, integrar-los i normalitzar-los dona l’indicador general de 
l’assignatura, que descriu de manera general la sostenibilitat amb la que es 
desenvolupa aquesta, llegit també com a percentatge.  
 
Implicació de crèdits en la Sostenibilitat Percentatge 

Sostenibilització en Materials i Recursos de Comunicació 60% 
Sostenibilització dels Continguts i Referències presentades 33,33% 
Avaluació de l’assignatura; inclusió de la Sostenibilitat a les avaluacions de l’assignatura 8,33% 
Sostenibilització de l’Assignatura  25,28% 
 
 
Aquest indicador serveix per avaluar als professors, ja que ells són els que segons el 
seu criteri responen, però  a la vegada l’eina permet que els estudiants també 
responen i li donen credibilitat a l’indicador i  a les respostes generades pels 
professors. 
 
 
 
Interiorització de la Sostenibilitat per part dels Estudiants 
 
L’indicador “Interiorització de la Sostenibilitat per part dels estudiants” és un indicador 
que està basat en dues eines diferents, mentre que una d’elles respon al coneixement 
conceptual adquirit pels estudiants, l’altra respon  als valors, actituds i comportaments 
d’ells mateixos. Aquest indicador té com a base conceptual la teoria de les 
“Representacions Socials”, donat que aquestes, són formes socials de coneixement, 
lliures de coaccions científiques i formalitzades en un esquema figurat. Les 
representacions socials serveixen com a base per percebre i interpretar la realitat, així 
com per canalitzar el comportament dels subjectes. Paral·lelament són relacionades 
amb les característiques socials dels subjectes. (En aquest cas estudiants de grau, 
amb diferents nacionalitats, sexe i carreres universitàries). Segons els plantejaments 
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de Moscovici, les representacions socials es formen a partir de l’objectivització i 
l’ancoratge. Tot això, va portar a analitzar diferents tècniques d’obtenció de dades 
(utilitzades a sociologia) per aconseguir fer l’avaluació de coneixements, actituds, 
valors, comportaments dels estudiants el més completa possible.   
 
De manera general es van analitzar dos tipus de tècniques associatives; “Mapes 
Conceptuals i Associació lliure de Paraules” i diferents tipus d’enquestes i entrevistes. 
 
Els “mapes conceptuals” van ser una de les primeres eines considerades pel 
desenvolupament d’aquest indicador. J. Novak (Novak, 1991), va utilitzar els mapes 
conceptuals per tal que als estudiants els hi fos més fàcil aprendre i organitzar el que 
han aprés. D’altra banda, segons J. Segalàs (2006), els mapes conceptuals són una 
eina útil per a l’avaluació dels conceptes de Sostenibilitat adquirits a les assignatures 
universitàries. En general, els mapes conceptuals contenen tres elements 
fonamentals; concepte, proposició i paraules d’enllaç. Els conceptes són paraules o 
signes amb els que s’expressen regularitats; les proposicions són dos o més termes 
conceptuals units per paraules d’enllaç per formar una unitat semàntica; i les paraules 
d’enllaç, per tant, serveixen per relacionar els conceptes (Díaz, Fernández, 1997). 
Com exemple la Figura 1 il·lustra la interpretació del turisme sostenible d’un estudiant 
universitari utilitzant els mapes conceptuals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’altra banda, es va estudiar la tècnica d’associació lliure de paraules “representacions 
socials”. L’anàlisi es va fer emprant el model de Vergès (1989, 1992) que identifica el 
contingut semàntic de la representació, la jerarquia i l’organització dels seus elements. 
Aquesta eina es utilitzada usualment per identificar la “representació social” d’un 
concepte o terme inductor en un grup de persones. 
 
Aquest tipus d’eina s’utilitza generalment per avaluar el nivell e percepció del risc; risc 
d’un esport, la tasca feta en un treball, o e risc causat per degradació ambiental, entre 
d’altres. Utilitza una senzilla llista de paraules que pel seu ordre determinat, mostren la 
prioritat que cada persona dona i relaciona amb el concepte analitzat. D’aquestes 
dades es tenen en compte tres mesures: la freqüència de les paraules, el seu rang 
mitjà d’aparició i la importància de les paraules per les persones (mitjana de l’ordre en 
que es va esmentar la paraula, ordre que varia d’u a cinc). Amb aquest eina podem 
obtenir una anàlisi gràfica com ho mostra la següent figura Fig. 2. 

Fig. 1   Mapes Conceptuals sobre el Turisme Sostenible. Walshe; Nicola.  
            Universitat de Cambridge, UK. 
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Addicionalment es va avaluar la possibilitat de fer entrevistes, però per qüestions de 
temps i quantitat, no es va contemplar aquesta alternativa. 
 
Finalment es van analitzar les enquestes amb una escala Likert. Aquesta eina es va 
tenir en compte, ja que després d’analitzar les dues anteriors es va veure que 
aquestes analitzaven bé els coneixements cognitius, però els valors (encara que la 
metodologia de mapes conceptuals la tenen en compte de forma simbòlica) no són 
avaluats amb cap de les dues eines. També cal tenir present que les actituds i els 
comportaments tampoc són avaluats. I es per tot això, que es va dissenyar una 
enquesta amb la que es pretén avaluar els buits existents a les altres dues eines. 
 
L’enquesta planteja analitzar:  

• Valors d’equilibri,  
• Problemàtica i responsabilitat,  
• Realitat dels Límits del Creixement,  
• Solució de la Problemàtica en el temps,  
• Relació amb la societat.  

 
A més, s’analitzen les actituds de les persones respecte als residus sòlids, l’aigua, 
l’energia i la temàtica social. 
 
D’aquesta enquesta s’obtenen resultats que s’agrupen com es mostra a la taula 
següent Taula 1. 
  
 
 
Taula 1. Realitat dels Límits del Creixement. (Workshop – “Pensactua glocalment 2009) sobre la Sostenibilitat. 2009.) 

Realitat dels Límits del  Creixement    Anàlisi 

    Estudiants   Organitzadors  
El desenvolupament del ésser 
humà es concebut  des del 
creixement  (poblacional, 
industrial, econòmic), causant 
una percepció baixa sobre la 
necessitat de límit. 

    Promig Llunyania   Promig Llunyania  
P12   0,76 0,24   0,56 0,44  
P13   0,81 0,19   1,00 0,00  
P15   0,73 0,27   0,28 0,72  
P16   0,76 0,24   0,60 0,40  
Promig  de Llunyanies 0,24     0,39  

 
 

Fig. 2   Representació Social d’Estudiants de Grau 
UPC (Workshop – “Pensactua glocalment 2009) sobre la Sostenibilitat. 2009. 
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Activitat Professional 
 
L’indicador de “Activitat Professional” té com a funció fer un control sobre els 
estudiants que ja s’han graduat de l’Escola i verificar la sostenibilitat en el mercat 
professional en quin estat es troba. Aquest indicador es va desenvolupar 
exclusivament amb l’esperit de fer una verificació sobre la continuïtat de la 
sostenibilitat a partir dels estudiants quan ja s’han incorporat al món laboral. 
 
 

Tecnología Comercializació i 
Ventes Turism Construcció Administració Calidad 

Producció I+D Diseny Educació i 
Formació

Marketing i 
Comunicació Altre

NO SI NO NO NO NO NO NO NO

La meva empresa es 
desenvolupa en el ambit 
de ______________.

1

 
 

Medi 
Ambient

Desenvolupament 
Social Económic

2 La meva empresa, per la seva activitat, esta indirectament implicada en ______________. SI SI SI
3 La meva empresa fa accions de Resposabilitat Coorporativa en el ambit de ______________. SI NO SI
4 La meva empresa utilitza indicadors ______________. NO SI NO
5 La meva empresa, per la seva activitat, esta directament implicada en ______________. NO NO SI
6 La meva empresa desenvolupa programs, projectes o plans ______________________. NO NO SI
7 La meva activitat professional es desenvolupa al ambit del _______________directament. SI SI SI
8 La meva activitat professional desenvolupa projectes, programas o plans  ______________. SI SI SI
9 Personalment intento implicar-me en programas de cooperació: ___________________. SI SI SI
10 Pertanyo a alguna associació que treballa a favor del ______________________. SI SI SI

Total Marcas 15 15 17  
 
 
 
Implicació de la Recerca en la Sostenibilitat 
 
L’indicador de “Implicació de la Recerca en la Sostenibilitat” es refereix als 
Projectes/Treballs de Fi de Carrera desenvolupats a les diferents titulacions de 
l’EPSEM. Es pren com a base les dades de les avaluacions realitzades, on cada 
director/tutor de projecte avaluava la implicació del tema “Ambiental” en el mateix. 
Aquesta avaluació es fa sota el criteri propi de cada professor, i per tant no hi ha una 
avaluació sistemàtica i rigorosa. Tot i les seves mancances, va ajudar en un principi a 
tenir una visió global dels projectes fets a l’Escola. El resultat obtingut es una gràfica 
en la que es mostren per cada titulació les percentatges de projectes que contemplen 
el tema ambiental, com es pot veure a la figura 3. 
 
 

 
 
 
 
Cal destacar però, que actualment a la UPC s’està treballant en un nou plantejament, 
a partir de un projecte anomenat  “Estudi qualitatiu d’avaluació i caracterització de la 
recerca en sostenibilitat a la Universitat Politècnica de Catalunya UPC”.   

Fig. 3   Implicació de la recerca en la sostenibilitat 
Resultats Projecte EMAS – EPSEM 2009 
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Aquest  estudi pretén avaluar la recerca en sostenibilitat que es fa a la UPC, aixi com 
la manera de fer-la i d’enfocar les diferents activitats científiques desenvolupades.5

 
 

 
 
Activitats de Promoció / Difusió de la Sostenibilitat 
 
L’indicador de “Activitats de Promoció / Difusió de la Sostenibilitat” té com a objectiu la 
verificació de les activitats que l’Escola dur a terme durant l’any lectiu al voltant de la 
Sostenibilitat. Aquest indicador es troba dividit en 5 diferents  tipus d’objectius: 
 

1. Accions encaminades a la conscienciació i sensibilització del personal docent, 
administratiu i estudiants de l’Escola. 

2. Informació de l’estat ambiental del campus i de la sostenibilització de les 
carreres de l’Escola. 

3. Accions encaminades a la informació de la normativa per la presentació de 
projectes d’estudiants de l’Escola. 

4. Accions encaminades a l’augment de l’oferta de  formació no formal i formal en 
Sostenibilitat i Ambiental. 

5. Accions encaminades a la promoció y difusió a Manresa i comarca de les 
activitats programades a l’Escola en relació a la Sostenibilitat.  

 
 
Aquest indicador es basa en l’obtenció de la informació sobre les activitats 
programades i desenvolupades, obtenint finalment un percentatge del seu 
acompliment. Es a dir, l’indicador augmentarà si l’Escola ha realitzat les diferents 
accions proposades.  
Al igual que l’indicador de Implicació de crèdits en la Sostenibilitat, aquest també dona 
un percentatge de realització per a cadascun dels cinc objectius previstos, depenent 
del grau d’assoliment de cadascun d’ells.  
 
 

Avaluació i Conclusions 
 
A partir del grup d’Indicadors que s’ha estat desenvolupant des de l’EPSEM per la 
UPC, s’ha vist que avaluar la Sostenibilitat requereix una anàlisi des de diferents 
perspectives i visions. Es a dir, per aconseguir fer una anàlisi completa de 
Sostenibilitat en una Universitat, caldrà tenir en compte d’una banda el sistema de 
gestió que com  a tal ha de tenir (consums d’energia, aigua, gas, productes químics, ...  
i la generació d’emissions gasoses, aigües residuals, residus sòlids, ...); però també 
d’altra banda la generació de coneixement i consciència en els estudiants basada en 
els diferents aspectes que conformen la sostenibilitat 
 
Els indicadors d’Implicació de crèdits en la Sostenibilitat i Interiorització de la 
Sostenibilitat per part dels Estudiants són d’ús complementari, ja que aquests 
indicadors són l’avaluació d’un procés educatiu, i es evidents que cal tenir en compte 
les dues parts, estudiants i professors, com a eixos del procés educatiu per la 
sostenibilitat. Seran doncs, aquells que en funció dels objectius plantejats pels 
professors pel procés educatiu (assignatura, taller, workshop, projecte final de carrera, 

                                                           
5 Estudi Qualitatiu d'Avaluació i Caracterització de la Recerca en Sostenibilitat a la UPC 
http://www.upc.edu/sostenible2015/avaluacio_recerca_sostenibilitat/inici 
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treball, ...) en respecte a la sostenibilitat i la seva implicació en cadascun d’aquests 
processos s’han d’analitzar les fites assolides per part dels estudiants i la proximitat 
que aquestes tenen amb els objectius proposats pels professors. Per tant, per poder 
avaluar el procés educatiu, l’enquesta que descriu la implicació de crèdits en la 
sostenibilitat, les 8 paraules que mostren el coneixement cognitiu i l’enquesta de 
valors, actituds i comportaments, han de ser administrades tant a estudiants com a 
professors. 
 
D’altra banda, l’indicador d’Activitats de Promoció / Difusió de la Sostenibilitat mostra la 
importància que dona l’Escola a treballar el tema de la sostenibilitat des de diferents 
perspectives i al valor de la participació dels diferents grups existents a la Universitat. 
 
Amb l’indicador d’Activitat Professional es recopila la informació sobre l’interès de les 
empreses a l’àmbit de la sostenibilitat i  la possibilitat  que tenen els titulats de 
l’EPSEM d’incidir –hi.  
 
Finalment, en l’indicador d’Implicació de la Recerca en la Sostenibilitat no s’han aportat 
innovacions importants, en espera de les conclusions dels treballs que estan 
desenvolupant altres grups de recerca de la UPC. 
 
En conclusió, es pot dir que l’Educació per a la Sostenibilitat ha d’involucrar tant el 
coneixement cognitiu (tècnic) com la formació en valors (ètica, respecte, transparència, 
...) cap a la sostenibilitat, permetent així l'enteniment sistèmic de la realitat. Pensament 
que desenvoluparà veritables preguntes i solucions reals a la sostenibilitat.  
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