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Resum 

 

La integració de la sostenibilitat a l’educació superior, i en el cas d’aquesta recerca, en l’àmbit de 

l’enginyeria i l’arquitectura, és primordial per a fer dels estudiants uns professionals que generin 

un impacte positiu tan en el seu àmbit professional com personal.  

El present treball, té com a objectiu realitzar la diagnosi de l’estat d’implementació i l’avaluació 

de la Competència en Sostenibilitat i Compromís Social (CSiCS) a tots els graus que 

s’imparteixen a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la valoració del seu aprenentatge 

per parts dels estudiants. A més de determinar el nivell d’aplicació dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) als diferents graus de la universitat, per a poder concretar la 

vaga definició del concepte sostenibilitat i permetre al seva integració als currículums tecnològics. 

Per aconseguir-ho, el primer que s’ha fet, ha estat un anàlisi de la literatura referent a l’Educació 

en el Desenvolupament Sostenible (EDS), a l’Educació per als Objectius de Desenvolupament 

Sostenible, i a l’estat actual de la sostenibilitat a la UPC i la seva CSiCS. Seguidament, s’ha usat 

una metodologia de recerca mixta, amb anàlisis quantitatius (qüestionaris) i qualitatius 

(entrevistes semiestructurades i grups focals) aplicats a l’alumnat i al professorat de la UPC. 

A través dels grups focals i de les entrevistes, s’ha extret que, malgrat tots els graus de la UPC 

tenen integrada la CSiCS, això no assegura que s’imparteixin coneixements per a la seva 

adquisició si no és que es tracta d’una assignatura amb relació directa amb la sostenibilitat. La 

universitat com a institució ha anat perdent el compromís que tenia en aquest àmbit, i els 

professors més sensibilitzats que imparteixen aquestes assignatures, posen de manifest la falta 

d’eines i facilitats per tirar-les endavant.  

Per altra banda, s’ha volgut comprovar la percepció dels propis estudiants sobre el seu assoliment 

de la CSiCS a través un qüestionari personal. Els resultats més rellevants del qual (tot i que no 

concloents per la baixa representació, un 2% de tota la UPC) han estat la seva bona percepció 

general dels diferents nivells de la competència amb algunes excepcions com el baix nivell de 

coneixement en relació als principis deontològics de la sostenibilitat, les lleis i normatives, i la 

seva capacitat de valorar i aplicar aquests principis en un projecte d’enginyeria o arquitectura. 
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Resumen  

 

La integración de la sostenibilidad a la educación superior, y en el caso de esta investigación, en 

el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, es primordial para hacer de los estudiantes, unos 

profesionales que generen un impacto positivo tanto en su ámbito profesional como en el personal. 

El presente trabajo, tiene como objetivo realizar la diagnosis del estado de implementación y 

avaluación de la Competencia en Sostenibilidad y Compromiso Social (CSyCS) a todos los grados 

que se imparten a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la valoración de su aprendizaje 

por parte de los estudiantes. Además de determinar el nivel de aplicación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) a los diferentes grados de la universidad, para poder concretar la 

vaga definición del concepto de sostenibilidad y permitir su integración a los currículums 

tecnológicos.  

Para conseguir-lo, lo primero que se ha hecho, ha sido un análisis de la literatura referente a la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), a la Educación para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (EODS), y al estado actual de la sostenibilidad a la UPC y su CSyCS. Seguidamente, 

se ha utilizado una metodología de investigación mixta, con análisis cuantitativos (cuestionarios) 

y cualitativos (entrevistas semiestructuradas y grupos focales) aplicados al alumnado y al 

profesorado de la UPC.  

A través de los grupos focales y de las entrevistas, se extrae que aunque todos los grados de la 

UPC tienen integrada la CSyCS, eso no asegura que se impartan conocimientos para la 

adquisición de la competencia si no es que se trata de una asignatura con relación directa con la 

sostenibilidad. La universidad como institución ha ido perdiendo el compromiso que tenía en este 

ámbito y los profesores más sensibilizados que imparten estas asignaturas ponen de manifiesto la 

falta de herramientas y facilidades para tirar-las adelante.  

Por otra parte, se ha querido comprobar la percepción de los propios estudiantes con un 

cuestionario personal. Los resultados más relevantes del cual (aunque no concluyentes por su baja 

representación, 2% de toda la UPC) han estado su buena percepción general de los diferentes 

niveles de la competencia con algunas excepciones, como el bajo nivel de conocimiento en 

relación a los principios deontológicos de la sostenibilidad, las leyes y normativas, y su capacidad 

de valorar y aplicar estos principios en un proyecto de ingeniería o arquitectura.  
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Abstract 

 

The integration of sustainability into higher education, and in the case of this research, in the field 

of engineering and architecture is essential to make students professionals that generate a positive 

impact on their professional and personal field. 

The present work aims to diagnose the state of implementation and the evaluation of the 

Competence in Sustainability and Social Commitment (CSiCS) in all degrees that are taught at 

the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) and assess its students learning. In addition, to 

determine the application level of the Sustainable Development Goals (ODS) to the different 

degrees of the university, to be able to specify the vague definition of the concept of sustainability 

and allow its integration into the technology curricula. 

To achieve this, the first thing done has been a literature review of themes in Education for 

Sustainable Development (ESD), Education for the Sustainable Development Goals (ESDG), and 

the current state of sustainability at the UPC and its CSiCS. Next, a mixed research methodology 

using quantitative (questionnaires) and qualitative (semi-structured interviews and focus groups) 

methodologies applied to UPC students and teachers. 

Through focus groups and interviews, it is learned that although all UPC degrees have integrated 

the CSiCS, this does not ensure that knowledge is provided for the acquisition of the competence 

if it is not that its subject is directly related to sustainability. The university as an institution, has 

been losing its commitment to this topic and the most sensitized teachers express their lack of 

tools and facilities to carry it out. 

Moreover, the perception of the students was checked with a personal questionnaire, whose most 

relevant results (although not conclusive by the low representation, 2% of all UPC) have been 

generally good over the different levels of the competence, with some exceptions such as the low 

level of knowledge in relation to the deontological principles of sustainability, laws and 

regulations, and their ability to value and apply these principles in an engineering or architecture 

project. 
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file:///C:/Users/Nora_2/Desktop/TFM/L'educació%20en%20Sostenibilitat%20a%20la%20UPC..docx%23_Toc11402445
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file:///C:/Users/Nora_2/Desktop/TFM/L'educació%20en%20Sostenibilitat%20a%20la%20UPC..docx%23_Toc11402453
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 Declaració de Sostenibilitat de la UPC:  

"El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats de la 

generació present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les 

seves pròpies necessitats ” El nostre futur comú (1987). Organització de Nacions Unides “La 

Universitat Politècnica de Catalunya, com a entitat generadora i transmissora de coneixements, 

ha de promoure la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible, tant pel que fa a 

les activitats de formació i recerca com a les institucionals”.  

(Claustre Universitari, 2003) 

Estatuts de la UPC (2003). Article 4 (Principis informadors) 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

A dia d’avui, no es pot concebre un futur que no sigui sostenible. Des de fa unes dècades, les 

pràctiques insostenibles han incrementat les desigualtats socials i econòmiques i han contribuït a 

la degradació el medi ambient, el que va en detriment del benestar i la qualitat de vida (Blewitt, 

2008). L’impacte que generem a causa de les nostres accions segons el nivell de vida del que 

gaudim, portarà unes conseqüències globals que canviaran i estan canviant la dinàmica del 

planeta. 

És per aquest motiu, que el desenvolupament sostenible ha estat identificat com un dels més grans 

desafiaments del món actual (“United Nations General Assembly,” 2015). 

Segons Uwe Flick (2014), els canvis socials tan ràpids i la diversificació resultant del món com 

s’ha viscut fins ara confronten cada vegada més els investigadors socials amb nous contextos i 

perspectives. I és aquí, on les universitats juguen un paper fonamental en una transició cap a la 

sostenibilitat tan local com global, ja que són les que formen el que seran els i les professionals 

del dia de demà, que tindran la facultat de decidir i incidir com volen aquest futur.  

Tal i com afirma la professora Stefania Gianni a la presentació de la publicació de la UNESCO 

“Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible” (Associació Catalana 

d’Universitats Públices (ACUP), 2018) a Barcelona, es necessita conscienciació, competències i 

habilitats, coneixement i investigació. Posar l'estudiant al centre i pensar que trobar solucions és 

crear agents per al canvi. 

Son moltes les universitats que han firmat declaracions internacionals que les comprometen a 

introduir el Desenvolupament Sostenible a la seva política educativa, incloent el currículum, la 

investigació i projecció social (Wright, 2009). 

El setembre del 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar formalment 

l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. S’hi recullen els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), resultat d’un procés de treball intergovernamental de dos 

anys de durada que es basa en el document resultant de la conferència de Rio+20 (juny de 2012) 

http://www.upc.edu/sostenible2015/ambits/el-compromis-i-la-interaccio-social/1-declaracio-de-sostenibilitat-de-la-upc
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anomenat El futur que volem (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la 

Generalitat de Catalunya, 2018). 

L’objectiu general dels ODS és “garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu 

del món per a tothom, ara i en el futur. Els objectius aborden reptes mundials decisius per a la 

supervivència de la humanitat (UNESCOCAT, 2017)“. 

 

Cada ODS va acompanyat d’objectius d’aprenentatge específics anomenats Learning Objectives, 

recollits al document Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(UNESCOCAT, 2017). Els objectius d’aprenentatge intenten donar els coneixements, habilitats, 

actituds i comportaments necessaris per assolir els ODS i volen ser generalment aplicables a tot 

el món, així que només transmeten idees fonamentals.  

 

Les universitats no només impacten en la formació de l’estudiant, sinó que també tenen un gran 

pes en la recerca científica i la innovació, tres missions que contribueixen a la transformació social 

i al desenvolupament sostenible, rol que queda reflectit en la formulació dels ODS segons l’ACUP 

(Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), n.d.). 

 

Per a una integració eficaç de la sostenibilitat en el currículum universitari, cada universitat ha de 

construir el seu propi camí (Azcárate, Navarrete, & García, 2012). Des de l’ACUP s’argumenta 

que “en el marc de cada una de les nostres universitats, però també de l’ACUP, caldria aglutinar 

aquestes polítiques, mitjançant una coordinació eficaç que asseguri la coherència de totes les 

accions realitzades i la dotació de la rellevància necessària. Aquesta coordinació ha de centrar-se 

en les línies d’actuació vinculades a l’Agenda 2030 i ha de contribuir a crear espais d’intercanvi 

i de discussió col·lectiva que promoguin la implicació dels diferents agents a través de processos 

participatius entre els diferents sectors universitaris, ja que la participació i el debat són part de 

l’aprenentatge cap a un model de societat orientat al desenvolupament sostenible”. (Associació 

Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), n.d.) 

 

L’Objectiu 4, en concret la meta 4.7, que es menciona a l’Agenda Global de les Nacions Unides 

en la que hi figuren tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que és un deure 

de totes les universitats, fa referència específica a l'Educació per al Desenvolupament Sostenible 

(Education for Sustainable Development – ESD), establint que és un deure de totes les universitats 

assegurar que tots els estudiants adquireixin els coneixements i les habilitats necessàries per 

participar en la promoció d’aquest (Associació Catalana d’Universitats Públices (ACUP), 2018). 

 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on s’ha desenvolupat el present estudi, estableix 

en els seus Estatuts: “per a promoure la protecció del medi ambient i el desenvolupament 

sostenible, tant pel que fa a les activitats de formació i recerca com a les institucionals;  per a 

oferir, en el marc dels plans d'estudis, matèries que posin de manifest les influències mútues 

existents entre les activitats científiques, tecnològiques i artístiques i l'entorn cultural i social en 

què es desenvolupen i que, conscient de la importància de l'impacte social i ambiental de les 

activitats científiques, tecnològiques, humanístiques i artístiques, així com dels problemes ètics 

suscitats per algunes d'aquestes activitats, ha d'oferir matèries relacionades amb aquestes 

qüestions en el marc dels plans d'estudis, d'acord amb el seu compromís amb el desenvolupament 

humà i material sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb les generacions futures”. 

(Vicerectorat de Política Acadèmica UPC, 2008) 
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En aquest sentit, quan la UPC revisa tots els graus per tal d’adequar-los a l’Espai Europeu 

d’Ensenyament Superior (EEES) a través del Pla Bolonya, durant els anys 2008-2010 (Facultat 

de Nàutica de Barcelona (FNB), 2012), va integrar una competència general en algunes 

assignatures, tan obligatòries com optatives de tots els graus de totes les titulacions de grau 

anomenada Competència en Sostenibilitat i Compromís Social (CSiCS).  

Aquesta competència pretén que els estudiants siguin capaços de: 

“Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat 

del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; 

habilitat per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la 

sostenibilitat”.  (Grup Singular de Recerca Sostenibilitat Tecnologia i Humanisme, 2016) 

Al maig de 2019, la UPC va aprovar una declaració sobre l’Estat d’Emergència Climàtica amb 

l’objectiu de pressionar per tal que governs, universitats, institucions i altres organismes prenguin 

consciència de la situació de crisi ambiental actual, com també que des de la mateixa universitat 

es dediquin més esforços per a garantir una societat sostenible i es prioritzin totes aquelles 

mesures per col·locar la UPC al capdavant de la lluita contra el canvi climàtic (Universitat 

Politècnica de Catalunya, 2019b). 
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2. OBJECTIUS  

 

2.1. Objectius 
 

Els objectius d’aquesta recerca s’integren en el marc conceptual de la sostenibilitat en l’educació 

superior en el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

L’objectiu general és:  

Realitzar la diagnosi de l’estat d’implementació i l’avaluació de la Competència en Sostenibilitat 

i Compromís Social (CSiCS) a tots els graus que s’imparteixen a la UPC i la valoració del seu 

aprenentatge per parts dels estudiants. A més de determinar el nivell d’aplicació dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS) als diferents graus de la universitat, per a poder concretar 

la vaga definició del concepte sostenibilitat i permetre al seva integració als currículums 

tecnològics. 

Com a objectius específics, es proposa realitzar: 

- L’anàlisi de la implementació de la CSiCS a través de la revisió de les memòries de grau. 

- La diagnosi tan de la implementació com també de l’avaluació de la CSiCS per mitjà 

d’entrevistes als coordinadors de sostenibilitat de cada escola. 

- La diagnosi de l’estat de l’assignatura de sostenibilitat (si és que existeix i a quines 

escoles) a través de la realització de grups focals. 

- L’anàlisi de la percepció de l’assoliment dels coneixements i aptituds de la CSiCS per 

part dels estudiants de grau mitjançant l’ús de l’enquesta. 

- L’estudi de la introducció dels objectius d’aprenentatge dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de la ONU en els graus de la UPC d’una 

manera participada i eficaç per tal de definir directrius per implementar el seu 

ensenyament als estudiants de centres tecnològics. 
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3. MARC CONCEPTUAL 

 

3.1. Competències, objectius d’aprenentatge i resultats d’aprenentatge  

 

Per a començar, es descriurà a nivell general el que són les competències, els resultats 

d’aprenentatge i els objectius d’aprenentatge per poder diferenciar-los al llarg del treball.  

Aquests conceptes s’han descrit segons els nous IFT Education Standards per tal de coincidir en 

el seu ús general en el camp de l’educació. Les seves definicions respectives son les següents: 

- Learning  objective (“Objectiu d’aprenentatge”): Una declaració sobre els objectius 

generals del curs o programa.  

- Competence (“Competència”): Una declaració que detalla els coneixements i habilitats 

que es desitja que assoleixin els estudiants, quan es graduen del curs o programa.  

- Learning outcome (“Resultats d’aprenentatge”): Una declaració molt especifica que 

descriu exactament el que un estudiant podrà fer d’una manera mesurable.  

 

Al projecte Tuning (The Turning Project, 2009), encarat cap a l’educació superior, es troben les 

diferents definicions de resultats d’aprenentatge i competències.   

- Learning outcomes (resultats d’aprenentatge): son declaracions del que s’espera que un 

alumne sàpiga/comprengui i/o pugui demostrar després de completar l’aprenentatge. 

Poden referir-se a una sola unitat de curs o mòdul, o bé a un període d’estudis, 

especifiquen els requeriments per obtenir un crèdit i s’expressen en termes del nivell de 

competència obtingut per l’estudiant. 

  

- Competències: representen una combinació dinàmica d’habilitats cognitives i meta-

cognitives, coneixement i comprensió, habilitats interpersonals, intel·lectuals i pràctiques 

i valors ètics. Fomentar les competències és objecte de programes educatius. Les 

competències es formaran en diverses unitats del curs i es valoraran en diferents etapes. 

 

En Jordi Segalàs (2009) argumenta que, una persona no és que tingui o no tingui una competència 

en termes absoluts, sinó que l’adquireix en un grau variable. D’aquesta manera, les competències 

es poden col·locar en un continu i desenvolupar-se a través de l'exercici i l'educació. 

 

3.2. L’aprenentatge en estudis de grau basat en competències a la UPC 

 

A la UPC, com en tota universitat que es regeixi pel Pla Bolonya, els plans d’estudis conduents a 

l’obtenció dels títols de grau han de tenir en el centre dels seus objectius l’adquisició de 

competències per part de l’alumnat. Així, les matèries d'un pla d'estudis es definiran en funció de 

les competències que s'han d'assolir al final del procés formatiu. Les competències definides han 

de ser avaluables i s’han de reflectir en les qualificacions.  
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Segons la UPC, les competències son una combinació de coneixements, habilitats (intel·lectuals, 

manuals, socials, etc.), actituds i valors que capaciten una persona per afrontar amb garanties la 

resolució de problemes o la intervenció en un context acadèmic, professional o social determinat. 

(Vicerectorat de Política Acadèmica UPC, 2008)  

Les competències es diferencien en la seva classificació segons els àmbits d’aplicació en el 

sistema universitari espanyol. Aquestes es llisten a continuació (Grup Singular de Recerca 

Sostenibilitat Tecnologia i Humanisme, 2016):  

- Ministerio de Educación: Competències bàsiques i generals 

- Universitat: Competències transversals (o genèriques) 

- Grau: Competències específiques 

Tot seguit es presenta el contingut que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) incorpora sobre les competències (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Guia de suport per a la elaboració  de la memòria de verificació de títols oficials 

universitaris.   Font: ANECA 
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3.2.1. Competències genèriques 

 

Com ja s’ha especificat anteriorment, les competències genèriques provenen de l’àmbit 

universitari. Han estat definides per la UPC de la següent manera (Grup Singular de Recerca 

Sostenibilitat Tecnologia i Humanisme, 2016):  

- Competències genèriques (també denominades generals o transversals) son aquelles que 

no estan orientades al desenvolupament de cap funció o tasca laboral concreta, sinó que 

són apropiades per a la majoria de les professions i es poden aplicar a una diversitat de 

situacions (la comunicació, la resolució de problemes, el raonament, la capacitat de 

lideratge, la creativitat, la motivació, el treball en equip i especialment la capacitat 

d’aprendre…).  

Les competències genèriques es poden classificar a partir d’enfocaments molt diversos. El 

projecte Tuning (The Turning Project, 2009) en distingeix tres tipus:  

• Instrumentals: capacitats cognitives, metodològiques, tecnològiques i lingüístiques.  

• Interpersonals: capacitats individuals com, per exemple, habilitats socials (interacció i 

cooperació socials).  

• Sistèmiques: capacitats i habilitats relacionades amb sistemes globals (combinació de 

comprensió, sensibilitat i coneixements); és precís adquirir prèviament competències 

instrumentals i interpersonals.  

 

Competències genèriques que hauran d’incloure tots els plans d’estudis de la UPC  

Les competències genèriques no són exclusives de cap especialitat professional, sinó que es poden 

aplicar a molts àmbits de coneixement i situacions.  

La UPC considera que tots els seus plans d’estudis han d’incloure almenys les següents 

competències genèriques:  

- Emprenedoria i innovació  

- Sostenibilitat i compromís social  

- Tercera llengua  

- Comunicació eficaç oral i escrita  

- Treball en equip  

- Ús solvent dels recursos d'informació  

- Aprenentatge autònom 

 

Les competències genèriques s’han de desenvolupar i avaluar al llarg del procés formatiu, ja sigui 

integrades en diverses assignatures, constituint itineraris competencials, o bé com a assignatures 

específiques:  

• Itineraris competencials: es configuren assignant una determinada competència a un 

conjunt d’assignatures corresponents a diferents cursos del pla d’estudis, en les quals es 

desenvolupen activitats dissenyades expressament per a assolir-la. Aquesta estratègia és 

especialment vàlida perquè permet treballar les competències al llarg del temps, 

impregnant diverses assignatures o matèries. Cal disposar de diferents assignatures al 
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llarg de la titulació que estiguin compromeses activament amb una determinada 

competència genèrica.  

En el cas que s’opti per configurar itineraris competencials, es considera convenient 

graduar les competències genèriques en diversos nivells d’assoliment al llarg de la 

titulació (per exemple, tres).  

 

• Assignatures específiques de competències: assignatures temàtiques tipus “expressió 

oral i escrita” o “llengua estrangera”. Amb caràcter general, no es recomana programar 

aquests tipus d’assignatures, principalment perquè poden consumir un nombre 

significatiu dels crèdits del pla d’estudis sense que les competències que pretenen 

desenvolupar s’integrin ni s’exercitin suficientment per part de l’alumnat al llarg del 

període de formació. Sí que poden resultar adequades quan calgui garantir un nivell 

d’assoliment de la competència.  

 

 

 3.2.1.1. Competència de Sostenibilitat i Compromís Social 

 

Segons el document “La UPC a l’espai Europeu d’Educació Superior” la definició de la 

competència genèrica/tranversal de Sostenibilitat i compromís social és (Grup Singular de 

Recerca Sostenibilitat Tecnologia i Humanisme, 2016): 

Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat 

del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; 

habilitat per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la 

sostenibilitat. 

També s’ha definit posteriorment en el projecte STEP 2015 (Facultat de Nàutica de Barcelona, 

2012), com 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 a operar en un futur sostenible, sinó per a definir-lo i actuar-hi com a agents actius de 

canvi. 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. 

Aquesta competència té 3 nivells d’aprenentatge (Institut de Ciències de l’Educació (UPC), 2011, 

Universitat Politècnica de Catalunya, 2009) : 

• Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la situació global, atenent 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 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. 
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En quan a l’avaluació, segons l’Informe sobre la competència de Sostenibilitat i Compromís 

Social a la UPC del març del 2016 (Grup Singular de Recerca Sostenibilitat Tecnologia i 

Humanisme, 2016), a l’implementar els nous graus (Europeu d’Educació Superior), les 

competències de l’assignatura s’avaluaven per separat. Al cap dos o tres anys acadèmics, per tal 

de simplificar la seva l’avaluació, es va integrar dins de l’avaluació de l’assignatura designada. 

Actualment, si s’aprova l’assignatura es supera la competència. 

Els autors de l’informe expliquen que “el caos de l’avaluació de la SiCS és monumental i cada 

centre actua de forma diferent segons la sensibilitat que l’equip directiu té cara aquests temes. 

Però en el moment en que els centres han d’acreditar els títols de graus i màsters, és quan els 

equips directius han de concretar i definir l’avaluació de forma específica, considerant els tres 

nivells en la plantilla de les assignatures dels plans d’estudi dels títols, i ha d’aparèixer a les 

guies docents. La informació pública de la guia docent sobre la competència és molt poca, tan 

sols es pot trobar quina/es competència/es s’avaluen a cada assignatura. El com s’avaluen només 

està a la vista dels coordinadors/es i dels càrrecs directius pertinents”. 

A partir del present anàlisi, s’ha recollit en una taula, els centres acreditats que al menys tenen 

assignada la competència SiCS a una assignatura, normalment obligatòria.  

Per acabar, a l’Informe sobre la competència de Sostenibilitat i Compromís Social a la UPC s’ha 

fet un recull de l’estat actual i quines estratègies es plantegen en relació a la competència. Se’n 

destaquen les següents per l’objectiu de la present recerca, recollides en dos apartats (què tenim i 

què ens plantegem): 

 

Què tenim: 

• En aquests moments s'han acreditat alguns títols i per tant aquests ja han fet constar com 

i a on s’ubica l'avaluació de la competència SiCS. Tal com la UPC i els centres han 

programat el procés d’acreditació, s’espera que en els dos cursos acadèmics vinents, 

pràcticament tots els títols estaran acreditats i per tant l’avaluació de la competència SiCS 

estarà contemplada en totes les guies docents complint la normativa UPC. 

• L’avaluació de la competència SiCS es realitza de forma adequada si existeixen 

assignatures en els plans d’estudis a on s’imparteixen continguts de sostenibilitat, en cas 

contrari aquesta avaluació és només una justificació administrativa.  

 

Què ens plantegem:  

• Es creu convenient buscar complicitats en tota la UPC per reforçar la fita de protegir i 

integrar la sostenibilitat d’una forma tangible en els estudis que la UPC imparteix, i 

considerem que un possible camí és realitzar l’avaluació de la competència d’una forma 

rigorosa.   

• Seguint les recomanacions i reflexions de la GUNI i la UNESCO referent a l’àmbit dels 

estudis universitaris, la UPC té una gran oportunitat i una responsabilitat amb el nostre 

alumnat, a l’hora d’educar agents de canvi i de compromís amb l’entorn, fonamentant 

aquesta educació en els principis de llibertat, justícia, democràcia, solidaritat, cooperació, 

sostenibilitat, sensibilitat, transparència i responsabilitat social. Per a assolir aquest 

objectiu, la UPC hauria d’integrar la sostenibilitat en assignatures obligatòries i/o 

optatives en els diferents nivells de la carrera acadèmica així com en el PFG/TFM . 
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• Buscar un àmbit institucional per a defensar el coneixement de la sostenibilitat a nivell 

de grau dins de la UPC. 

 

3.2.2. Competències especifiques 

 

Competències específiques: les pròpies d’una titulació universitària. Les competències 

específiques es despleguen a tres nivells:  

• Instrumentals bàsiques. Tenen un caràcter essencialment científic i són comunes a tots 

els àmbits de coneixement. 

• Científico-tecnològiques, artístiques i humanístiques d’un àmbit determinat.  

• Tecnològiques aplicades, que són pròpies d’una titulació.  

En aquest context, cal tenir en compte que el Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) estableix els 

requisits per a la verificació dels títols vinculats a l’exercici de professions regulades, que són la 

major part dels que imparteix la UPC. Aquests requisits afecten la denominació dels títols, les 

competències que ha d’adquirir l’alumnat i la planificació dels plans d’estudis (nombre total de 

crèdits i distribució en mòduls). 

 

3.3. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (Sustainable Development Solutions 

Network (SDSN), 2017), també anomenats Objectius Globals “son un conjunt de prioritats i 

aspiracions que - actuant com un full de ruta per tots els països - aborda els reptes i desafiaments 

més urgents, incloent la erradicació de la pobresa i la fam; la protecció del planeta de la degradació 

ambiental abordant el canvi climàtic; assegurar que totes les persones puguin tenir vides 

pròsperes, saludables i satisfactòries; i fomentar societats pacífiques, justes i inclusives, lliures de 

violència i sense por.  

Els ODS són el punt central de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que els líders 

mundials en el marc de les Nacions Unides, van aprovar de manera unànime el setembre del 2015. 

L’agenda va entrar en vigor l’1 de gener de 2016 i aspira que, per l’any 2030, situar el món i les 

seves societats en un camí cap a un futur millor.  

Els objectius continuen la feina realitzada pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 

(ODM) tot i que son més influents i rellevants que aquests últims pels motius llistats a continuació 

(Diputació de Barcelona, n.d.):  

- Universals: impliquen tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament 

econòmic. 

- Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels 

nostres temps. 

- Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells: reptes, 

països i diferents nivells de govern. 

- Mesurables: s'han de mesurar amb indicadors. 

- Ambiciosos: no deixen enrere a ningú (leave no-one behind). 
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- Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en un esforç 

col·lectiu per al desenvolupament sostenible. 

- Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del desenvolupament sostenible 

(econòmica, social i mediambiental). 

- Basats en l’experiència adquirida dels ODM. 

Segons la Sustainable Development Solutions Network (SDSN), organització autora de la Guia 

Cómo empezar con los ODS en las universidades (Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN), 2017), en la qual es basa aquesta recerca i la seva contextualització del que són i perquè 

son necessaris els ODS a les universitats.  

 

Tot i que els ODS no són legalment vinculants, la bona acollida que han rebut a partir de les 

consultes obertes que s’han portat a terme tan globalment com localment, fa preveure que aquests 

objectius tindran un gran impacte sobre les estratègies i accions dels governs, de les empreses i 

les organitzacions, com també dels fluxos de fons i subvencions destinats al desenvolupament els 

pròxims 15 anys.  

 

L’Agenda fa referència a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la 

social i l’ambiental) i es desplega en un sistema de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Cada un d’ells, inclou diferents metes (en total 169) (Diputació de Barcelona, n.d.). 

Els 17 ODS es llisten a continuació: 

- ODS 1. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.  

- ODS 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i 

promoure l’agricultura sostenible.  

- ODS 3. Garantir una vida sana y promoure el benestar per tots a totes les edats.  

- ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 

d’aprenentatge durant tota la vida per a tots.  

- ODS 5. Aconseguir la igualtat entre gèneres i apoderar a totes les dones i nenes. 

- ODS 6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a 

tots.  

- ODS 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.  

- ODS 8. Fomentar el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació ple 

i productiu, i el treball decent per a tots.  

- ODS 9. Desenvolupar infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva 

i sostenible, i fomentar la innovació.  

- ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.  

- ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles. 

- ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 

- ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. 

- ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos 

marins per aconseguir un desenvolupament sostenible.  

- ODS 15. Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, detenir i 

invertir la degradació de les terres i parar la pèrdua de la biodiversitat.  

- ODS 16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.  

- ODS 17. Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 
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El fet que siguin uns objectius ambiciosos i de tan gran envergadura, fa necessària la implicació 

de tota la societat per tirar-los endavant.  

L’àmbit universitari és un dels actors amb més repercussió, donat que durant molt de temps han 

estat impulsors potents de la innovació global nacional i local, el desenvolupament econòmic i el 

benestar social (Boulton, 2009; Crow, 2014; Deloitte Access Economics, 2015).  

 

En el següent esquema (Figura 2) s’exposen les aportacions que fan les universitats als ODS i 

viceversa: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Educació per el Desenvolupament Sostenible (EDS) pot desenvolupar les competències 

transversals clau per a la sostenibilitat que siguin rellevants per a tots els ODS. També pot 

desenvolupar els resultats d’aprenentatge específics necessaris per a treballar en la consecució 

d’un ODS en concret. 

 

L’Objectiu 4.7 (ODS 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots) proposa garantir que tots els alumnes 

adquireixin els coneixements i les competències necessàries per a promoure el desenvolupament 

sostenible mitjançant, entre altres, l’Educació per al Desenvolupament Sostenible i estils de vida 

sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, el foment d’una cultura de la pau i la no-

Figura 2: Aportacions del compromís universitari amb els ODS i viceversa.   Font: REDS / 

SDSN-Spain 
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violència, la ciutadania mundial i el reconeixement de la diversitat cultural i de la contribució de 

la cultura al desenvolupament sostenible, abans del 2013. (UNESCOCAT, 2017)  

 

Aquest és l’objectiu que va en consonància amb el propòsit de la present recerca.  

  

 

3.3.1. Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible  

 

A partir de l’Agenda 2030 per als ODS, la Secció d’Educació per al Desenvolupament Sostenible 

i la Ciutadania Mundial, la Divisió per la Inclusió, la Pau i el Desenvolupament Sostenible i el 

Sector d’Educació de la UNESCO s’ha desenvolupat un document anomenat Educació per als 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (UNESCOCAT, 2017) que pretén ser una guia per als 

professionals de l’educació sobre com assolir els ODS en l’Educació per al Desenvolupament 

Sostenible, a partir d’objectius d’aprenentatge orientatius.  

 

3.3.1.1. Competències clau 

 

En aquesta guia s’entén per competència “els atributs específics que els individus necessiten per 

a actuar i autoorganitzar-se en diversos contextos i situacions complexos. Inclouen elements 

cognitius, afectius, volitius i motivacionals; per tant, són una interacció de coneixements, 

capacitats i habilitats, motius i disposicions afectives. Les competències no es poden ensenyar, 

sinó que els alumnes mateixos les han de desenvolupar. S’adquireixen amb l’acció, basades en 

l’experiència i la reflexió” (UNESCO, 2015; Weinert, 2001) 

De la definició de competència, se’n deriva el concepte de competències clau “que representen 

les competències transversals necessàries per a tots els alumnes de totes les edats arreu del món 

(desenvolupades a diferents nivells segons l’edat). Les competències clau es poden considerar 

transversals, multifuncionals i independents del context. No substitueixen les competències 

específiques necessàries per a l’èxit de les actuacions en situacions i contextos concrets, però les 

inclouen i tenen un plantejament més general (Rychen, 2003; Weinert, 2001).  

 

Les competències clau per a la sostenibilitat representen allò que els ciutadans de la sostenibilitat 

necessiten especialment per a fer front als reptes complexos d’avui dia. Són rellevants per a tots 

els ODS i a més, permeten als individus relacionar els diferents ODS entre si, per a veure «la 

perspectiva general» de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”. 

 

Aquestes competències son les següents:  

 

- Competència de pensament sistèmic: la capacitat de reconèixer i comprendre les 

relacions; analitzar sistemes complexos; pensar com els sistemes s’integren en els 

dominis i les escales diferents; i afrontar la incertesa. 

- Competència preventiva: la capacitat de comprendre i avaluar múltiples futurs - possible, 

probable i desitjable; crear la pròpia visió del futur; aplicar el principi de cautela; avaluar 

les conseqüències de les accions; i abordar els riscos i els canvis. 
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- Competència normativa: la capacitat de comprendre i reflexionar sobre les normes i els 

valors subjacents a les accions pròpies; i negociar els valors, els principis i els objectius 

de la sostenibilitat en un context de conflictes d’interessos i equilibris, coneixements 

incerts i contradiccions. 

- Competència estratègica: la capacitat de crear i aplicar col·lectivament accions 

innovadores que fomentin la sostenibilitat a escala local i més enllà. 

- Competència de col·laboració: la capacitats aprendre dels altres; entendre i respectar les 

necessitats, perspectives i accions dels altres (empatia); comprendre els altres, identificar-

s’hi i ser-hi sensibles (lideratge empàtic); abordar els conflictes en un grup; i facilitar la 

resolució de conflictes col·laborativament i participativa. 

- Competència de pensament crític: la capacitat de qüestionar normes, pràctiques i 

opinions; reflexionar sobre els valors, les percepcions i les actuacions propis; i prendre 

una posició en el discurs de la sostenibilitat. 

- Competència de consciència d’un mateix: la capacitat de reflexionar en la funció que un 

mateix té dins la comunitat local i la societat (global); avaluar constantment i continuar 

motivant les accions pròpies; i abordar els sentiments i els desitjos propis. 

- Competència de resolució de conflictes integrada: la capacitat global d’aplicar diferents 

marcs de resolució de conflictes a problemes complexos de sostenibilitat i generar 

possibles solucions viables, inclusives i equitatives que promoguin el desenvolupament 

sostenible, tot integrant les competències assenyalades abans. 

 

Cal constatar que el concepte de competències i els seus nivells a la UPC no coincideixen amb 

els conceptes descrits en marc dels ODS.  

 

3.3.1.2. Objectius d’aprenentatge  

 

Els objectius d’aprenentatge específics que s’indiquen a l’Educació pels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible son essencials per a l’aprenentatge dels diferents ODS, tot i que 

han d’estar en sintonia amb les competències clau en matèria de sostenibilitat nomenades 

anteriorment.  

 

Els objectius d’aprenentatge específics per a cada ODS  es descriuen en tres dominis: cognitiu, 

socioemocional i conductual. Aquesta categorització està basada en els nivells simplificats i 

adaptats de l’escala de Miller, el qual proposa quatre categories (saber, saber explicar, saber 

mostrar i actuar) que ubiquen les competències en relació amb l’instrument utilitzat per la seva 

mesura (Fernández, 2011). 

- El domini cognitiu inclou els coneixements i les capacitats de pensament necessaris per 

a comprendre millor els ODS i els reptes que suposa assolir-los.  

- El domini socioemocional inclou les habilitats socials que permeten als alumnes 

col·laborar, negociar i comunicar per promoure els ODS, a més de les capacitats 

d’autoreflexió, els valors, les actituds i les motivacions que permeten que els alumnes 

evolucionin. 

- El domini conductual descriu les competències d’acció. A més, per a cada ODS 

s’indiquen temes orientatius i mètodes pedagògics. 
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4. METODOLOGIA 

 

 La Figura 3 sintetitza la metodologia que s’ha seguit en aquest projecte, que s’engloba dins del 

marc de la investigació acció (apartat 4.1). 

 

Seguint l’esquema de la Figura 3 l’enfoc d’aquesta recerca ha estat la sostenibilitat en 

l’ensenyança dels graus a la UPC. Per aquest motiu, es requeria una explicació teòrica de l’estat 

de la Sostenibilitat a nivell general a la UPC juntament amb l’explicació de les diferents 

definicions que tenen els conceptes de competències i objectius d’aprenentatge. Finalment, una 

explicació dels ODS i la importància d’aquests en l’educació superior (Segalàs, 2009). 

 

El marc de recerca (Figura 3) s’ha basat pràcticament en un enfoc qualitatiu. “Els mètodes 

qualitatius son els que emfatitzen conèixer la realitat des d’una perspectiva d’insider, de captar el 

particular significat que cada fet s’atribueix al seu propi protagonista, i de contemplar aquests 

elements com peces d’un conjunt sistemàtic”.  (Olabuenaga, 2003) Complementant aquest enfoc 

principal, hi ha una part del projecte (part de les entrevistes i els qüestionaris), els resultats dels 

quals es tractaran amb un enfoc quantitatiu.  

 

A la Figura 4 s’il·lustren les 4 fases principals que normalment té la recerca en metodologia 

qualitativa i que s’han seguit en aquest treball: Preparació, treball de camp, anàlisi i informació 

(Segalàs, 2009). 

 

 

Figura 3: Marc de recerca aplicat al present treball   Font: Elaboració pròpia 
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La metodologia de recerca que s’ha seguit (Figura 3) a consistit en les següents etapes: 

Primerament, s’ha fet una revisió bibliogràfica de les memòries de tots els graus de totes les 

escoles de la UPC. D’aquí s’ha extret una taula (Annex 1) en la que s’han recollit totes les 

assignatures que tenien integrada la competència en Sostenibilitat i Compromís Social de cada 

escola, seguint l’estructura de la taula de l’apartat 3. 3. L’estat de l’avaluació de SiCS en els 

centres UPC de l’Informe sobre la competència de Sostenibilitat i Compromís Social a la 

Universitat Politècnica Catalunya (Grup Singular de Recerca Sostenibilitat Tecnologia i 

Humanisme, 2016). 

 

Una vegada obtinguda aquesta informació, s’han realitzat 3 grups focals diferents, amb professors 

de la mateixa escola que imparteixen una assignatura anomenada Tecnologies Mediambientals i 

Sostenibilitat, a més d’entrevistes amb 12 coordinadors de sostenibilitat1 de diferents escoles. 

Aquestes metodologies s’han realitzat amb dos enfocs diferents, per un costat, el de fer preguntes 

o estimular discussions en els grups focals i, per l’altre, fer entrevistes personals (Flick, 2014), 

per tal de conèixer de primera mà la situació actual de la CSiCS des de la perspectiva del 

professorat implicat en l’ensenyament o en la coordinació dels graus. 

 

També s’ha enviat a través del correu electrònic, un qüestionari a tots els estudiants de grau de la 

UPC amb l’objectiu de diagnosticar el nivell d’assoliment dels seus coneixements sobre la CSiCS.  

 

Un cop recollida tota la informació, s’ha processat per extreure’n uns resultats, poder fer una 

discussió i treure’n unes conclusions.  

 

“La investigació qualitativa, basada en dades de narratives i observacions requereix cooperació 

entre l’investigador i els participants, de manera que els textos basats en les entrevistes i 

observacions son mútues, contextuals i carregades de valor. Un text sempre involucra múltiples 

significats i sempre hi ha algun grau d’interpretació quan enfoquem un text”. (Graneheim & 

Lundman, 2004) 

                                                            
1 Persona responsable de la sostenibilitat a nivell d’aprenentatge de la CSiCS a cada escola   

Figura 4: Fases de la recerca qualitativa.   Font: Elaboració pròpia 
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4.1. Investigació-acció 

 

La metodologia aplicada al llarg d’aquesta investigació de caire social es regeix pels principis de 

la Investigació-acció dins del paradigma de la Teoria Crítica.  

L’objectiu de la recerca encaixa amb la definició de la metodologia escollida que fan Kemmis i 

McTaggart (1992): “La investigació acció es preocupa de la mateixa manera, en canviar els 

individus com en canviar la cultura dels grups, institucions i societats a les què pertanyen. La 

cultura d’un grup es pot definir en termes de la substància i les formes característiques del 

llenguatge i els discursos, activitats i pràctiques, i les relacions socials i l’organització que 

constitueixen les interaccions del grup”. 

Els principis metodològics de la Investigació acció són els següents (Somekh, 2006): 

- Integració de la recerca i l’acció 

- Alt nivell de reflexivitat 

- Abasta amplis contextos polítics i històrics  

- Realitzat a través d’una col·laboració associativa  

- Estimula l’aprenentatge transformatiu  

- Comença des de l'aspiració i una visió de transformació social i justícia social  

Aquesta investigació s’ha portat a terme des de l’Institut universitari de recerca en Ciència i 

Tecnologies de la Sostenibilitat (ISST.UPC) la missió del qual és la “generació de les eines 

tècniques i conceptuals necessàries per ajudar a transformar el nostre model productiu vers la 

sostenibilitat, i la col·laboració, en aquesta direcció, en la tasca de la UPC de suport científic i 

tècnic al progrés social, cultural i econòmic de la societat”. (Universitat Politècnica de Catalunya, 

2019a) 

Així mateix, amb el present treball es té la intenció d’aportar coneixement i eines per a la 

realització de la missió de l’Institut, i de la Universitat Politècnica de Catalunya.  
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La metodologia emprada es caracteritza pels Cicles d’Investigació-Acció (Figura 5: Espirals dels 

Cicles de la Investigació-Acció (Coghlan & Brannick, 2005)), seguint l’esquema Plan - Do - 

Check - Act/Adjust (PDCA, Planificar - Fer - Verificar - Actuar/Ajustar) (D’Elia, 2017).  

 

L’abast de l’actual recerca només contempla el primer de tres cicles del model d’Investigació-

Acció (Cohen, Manion, & Morrisson, 2007), amb una reflexió final en el que es deixa el treball 

preparat per encarar els següents cicles. 

 

4.1.1. CICLE 1 - Pregunta de Recerca 

 

Les tres etapes que es contemplen en el primer cicle (Pregunta de Recerca) del model 

d’investigació-acció son: 

- Etapa 1: Decidir i acceptar un problema comú que cal abordar des del projecte. 

- Etapa 2: Identificar algunes de les causes del problema (necessitats) 

- Etapa 3: Pensar una sèrie de possibles solucions pràctiques al problema per abordar el 

problema real i les seves causes. 

o Quines accions són possibles? 

o Quines alternatives hi ha? Avalua les alternatives. 

 

Es proposa un tema en el que treballar, en aquest cas, la situació de la CSiCS als graus de la UPC 

i la introducció dels ODS als estudis de grau. A partir d’aquí, es desenvolupen uns objectius, 

s’elabora una hipòtesi i es fa una planificació del treball. 

S’ha realitzat una investigació preliminar sobre la temàtica a partir de literatura existent. Per una 

part, literatura referent a la sostenibilitat a la UPC i la CSiCS. Per l’altra part, literatura referent 

Figura 5: Espirals dels Cicles de la Investigació-Acció.   Font: Coghlan, Brannick 2005 
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als ODS de la ONU.  A partir d’aquest material s’ha pogut fer la introducció i el context del treball 

i veure les necessitats i oportunitats de la recerca i com es poden enfocar i arribar a acomplir els 

objectius. 

La literatura provinent de la UPC sobre la matèria de sostenibilitat és escassa i poc actualitzada, 

en canvi, la que prové dels ODS és més clara i extensa. 

Per identificar quines serien les causes del problema s’ha dut a terme la diagnosi de la situació de 

la competència de SiCS dels graus de la UPC.  

Aquests objectius els aconseguirem a partir dels resultats de la realització de: 

- Revisió de les memòries de grau  

- Grups focals  

- Entrevistes  

- Enquesta  

 

4.1.1.1. Revisió de les memòries de grau 

 

La revisió de literatura ha estat la primera de les metodologies de caràcter qualitatiu emprades en 

aquesta recerca. S’han examinat les memòries de 66 graus a partir de les quals, s’ha generat la 

taula de l’Annex 1, a la que queden recollides les assignatures que tenen integrada la competència 

en SiCS, l’escola on s’imparteixen, el grau i el professorat implicat. Aquesta taula s’ha sintetitzat 

en la taula-resum d’assignatures de sostenibilitat (Taula 1) on només s’hi recullen aquelles 

assignatures de títol explícit en sostenibilitat. 

 

4.1.1.2. Grups focals 

 

La següent de les metodologies emprades ha estat la realització de grups focals amb els professors 

que imparteixen la matèria obligatòria amb la paraula sostenibilitat explícita en el títol, 

anomenada Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat. Aquest criteri ha estat escollit de manera 

subjectiva amb l’argument d’acotar els professors potencials de totes les assignatures que han 

integrat la CSiCS.  

Seguidament, s’han contactat els professors responsables d’aquestes assignatures segons les 

diferents guies docents i s’han començat a dissenyar les sessions dels grups focals. 
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Taula 1: Taula-resum de les escoles, graus i professors (amb negreta els coordinadors) de les assignatures de títol 

específic en sostenibilitat.   Font: Elaboració pròpia 

Escola Grau 
Assignatures de 

sostenibilitat 
Professors 

EEBE 

Grau en Enginyeria 

Biomèdica 

Tecnologies Mediambientals 

i Sostenibilitat 

 

Bàrbara Sureda 

+ Olga Alcaraz, 

Nuria Borràs, 

Albert Turón 

 

Grau en Enginyeria de 

l’Energia 

Grau en Enginyeria 

Elèctrica 

Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i 

Automàtica 

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Grau en Enginyeria 

Química 

EPSEM 

Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i 

Automàtica 

Tecnologies Mediambientals 

i Sostenibilitat 

Pere Busquets 

Rubió + 

Concepcion Lao 

Luque, Roser 

Gorchs Altarriba i 

Montserrat Solé 

Sardans 

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Grau en Enginyeria 

Química 

Grau en Enginyeria 

d’Automoció 

Automoció, mobilitat i 

Sostenibilitat 

Jordi Albiol 

Rodríguez + José 

Juan de Felipe 

Blanch 

EPSEVG 

Grau en Enginyeria 

Elèctrica 

Sostenibilitat 

Aplicada 

(OPT) 

Sostenibilitat 

i 

Accessibilitat 

Jaume Miret i 

Tomàs + Jordi 

Segalàs i Coral 

Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i 

Automàtica 

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Grau en Enginyeria 

Disseny Industrial i 

Desenvolupament del 

Producte 

 

Jaume Miret i 

Tomàs + Jordi 

Segalàs i Coral,  

Joaquím Olivé 

Duran 
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Escola Grau 
Assignatures de 

sostenibilitat 
Professors 

Grau en Enginyeria 

Informàtica 
  

 

ESEIAAT 

Grau en Enginyeria de 

Sistemes Audiovisuals 

 

Tecnologies Ambientals i 

Sostenibilitat 

 

 

 

Enric Carrera 

Gallissà i Antoni 

Escalas Cañellas 

+ Sergi Rovira 

Pérez, María 

Dolores Álvarez 

del Castillo, 

Gemma Molins 

Duran, Jordi 

López Ortega, 

María Guadalupe 

Barajas López 

 

 

Grau en Enginyeria 

Disseny Industrial i 

Desenvolupament del 

Producte 

Grau en Enginyeria 

Tecnologia  Disseny Tèxtil 

Grau en Enginyeria 

Elèctrica 

Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i 

Automàtica 

Grau en Enginyeria 

Tecnologies Industrials 

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Grau en Enginyeria 

Química 

ETSEIB 
Grau en Enginyeria 

Tecnologies Industrials 

Tecnologies Mediambientals 

i Sostenibilitat 

Jordi Bou Serra 

+ Rosa Maria 

Darbra Roman, 

Juan Jesús Pérez 

Gonzalez, 

Joaquim Olivé 

Duran, Núria 

Saperas Plana, 

José Luis Cortina 

Pallás, César 

Alberto 

Valderrama 

Angel, Diana 

Tarragó, Monica 

Reig, Teresa Coll 

Ausio, Javier 

Giménez 
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El primer pas per realitzar un grup focal és establir un cronograma. És important que no 

s’improvisi en la programació i desenvolupament d’un grup focal. A continuació, es detallen les 

etapes (Aigneren, n.d.) adaptades als objectius de la recerca  que s’han seguit pel procés operatiu 

del grup focal: 

a) Plantejament de l’objecte i objectius de l’estudi 

 

- Objecte d’estudi: La competència de sostenibilitat i compromís social als graus de la 

UPC. 

- Objectiu dels grups focals: Recollir la opinió dels professors que imparteixen les matèries 

de sostenibilitat sobre els coneixements i la motivació dels alumnes envers la 

sostenibilitat, la seva visió sobre la importància de la matèria i la possibilitat de poder 

integrar els ODS en una assignatura obligatòria sobre la competència de sostenibilitat i 

compromís social a tots els graus de totes les escoles de la UPC. 

 

b) Identificació i selecció dels participants 

Els participants seran tots aquells professors identificats que vulguin participar als grups focals. 

Aquests grups es dividiran segons les escoles en les que treballa el professorat per fer-ne més 

còmode la seva participació.  

c) Anàlisi de la informació sobre els participants 

Tots els participants del grup focal són professors de l’assignatura de Tecnologies 

Mediambientals i Sostenibilitat que s’imparteixen als graus de la UPC, que es recullen a la taula 

1 (Taula-resum assignatures de sostenibilitat) i que han volgut ser partícips d’aquesta recerca. 

 

d) Seleccionar un o més moderadors 

La moderadora ha estat la investigadora autora d’aquest projecte. 

 

e) Disseny de la Guia de Discussió de temàtiques (REFRESH & Ecologic Institute, 2019):  

Taula 2: Guia per la conducció dels grups focals.   Font: Elaboració pròpia 

1. INTRODUCCIÓ 
(minuts 

duració) 
“ajuda” 

Oferir cafè 

Encendre la gravadora 

10 min.  

Gràcies a tots per estar avui aquí. Jo sóc la 

Nora. Estem aquí per parlar sobre la 

sostenibilitat en els graus de la UPC.  

 

M’agradaria conèixer la vostra visió sobre 

els coneixements i la motivació dels 

alumnes envers la sostenibilitat, la visió 

sobre la importància de la matèria i la 

possibilitat de poder integrar els ODS en 

una assignatura obligatòria sobre la 

 Informar als participants i crear bona 

atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

Consells generals per al moderador: 
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competència de sostenibilitat i compromís 

social a tots els graus de totes les escoles 

de la UPC. 

 

- Deixa parlar al grup i 

reaccionar entre ells. Intenta 

crear una conversa de grup en 

lloc de múltiples entrevistes.  

Per exemple: 

o Hi ha algú que tingui 

una opinió diferent? 

o Hi ha algú que 

reconegui aquestes 

situacions o 

sentiments? 

o Té algú alguna cosa a 

afegir? 

o Li agradaria a algú 

afegir alguna cosa 

sobre aquest tema? 

o Què penses? 

- Intenta parlar el menys 

possible com a moderador. 

Deixa que omplin els silencis. 

Mira fixament a algú si vols 

que parli.  

- Crea una atmosfera en que cap 

opinió sigui millor que una 

altra. 

 

Abans de començar, m’agradaria aclarir 

algunes regles bàsiques, pel fet de que 

tothom es senti còmode. 

Primer de tot, espero que es generi un 

conversa, una discussió fluida. Deixeu 

que tothom acabi les seves frases i no 

comenceu amb converses paral·leles.  

 

La discussió durarà 1 hora i 15 minuts 

aproximadament. 

Gravarem la conversa per després 

transcriure-la. Tot i això no sortiran noms 

en de les opinions al treball. 

 

A partir d’aquí m’agradaria (tot i que sé 

que molts de vosaltres o tots ja us 

coneixeu) que féssim una ronda de 

presentacions. El vostre nom, de quina 

escola veniu i a quins graus impartiu la 

vostra matèria en sostenibilitat. 

 

 

2. SOSTENIBILITAT A LA UPC 15 min.  

Com diríeu que està l’interès i el 

compromís de la UPC, com a institució, 

envers la sostenibilitat?  

- Creieu que està fent el que 

caldria? 

- Què més podria fer? 

 

  

3. ASSIGNATURES DE 

SOSTENIBILITAT EN LES 

QUE PARTICIPEN 

15 min.  

De les vostres assignatures, quins son els 

temes que destaqueu i desenvolupeu més? 

Perquè? 

 

  

Quines competències creieu que s’han 

d’aprendre en l’assignatura que impartiu? 

- Creieu que amb una assignatura 

concreta en sostenibilitat es poden 

ensenyar totes les competències 

que es requereixen?  
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- Aquesta hauria de ser obligatòria  

a tots els graus de la UPC? 

Perquè? 

 

Penseu, que a més d’aquesta assignatura, 

altres matèries haurien de fer un esforç 

més gran en intentar integrar la CSiCS? 

 

  

4. ELS ALUMNES 15 min.  

Com veieu els alumnes de les vostres 

assignatures?  

- Creieu que els estudiants quan es 

titulen tenen les competències de 

sostenibilitat necessàries? 

- Estan motivats per fer aquesta 

assignatura?  

- Estan sensibilitzats envers a la 

sostenibilitat? 

- Tenen ganes de tenir més 

coneixements respecte a la 

temàtica de la sostenibilitat? 

 

  

Trobeu diferències entre els alumnes dels 

diferents graus respecte al seu interès? 

 

  

5. INTEGRACIÓ DELS ODS 15 min.  

Creieu necessari reformular la 

competència en sostenibilitat integrant-hi 

els ODS (Objectius de Desenvolupament 

Sostenible) de la ONU? 

 

  

La introducció dels ODS en competència 

de sostenibilitat requereix canvis en 

l’estructura curricular (assignatura 

obligatòria o no) actual? 

 

  

6. COMIAT I AGRAÏMENT 5 min.  

Abans d’acabar, algú vol afegir alguna 

cosa que no hagi pogut comentar fins ara? 

 

  

Moltes gràcies per participar. Si voleu 

estar al corrent dels avenços del treball i 

quines conclusions en traiem només falta 

que m’ho digueu i us els comunicaré.  
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f) Reservar i preparar el lloc on es realitzaran els tallers 

 

g) Convidar, comprometre personal o institucionalment els participants, a partir 

d’invitacions escrites o verbals 

S’han enviat als participants una sèrie de correus electrònics sobre la contextualització del treball 

i invitació a participar al grup focal i la seva explicació.  

h) Organitzar l’adequació del lloc i la logística de la reunió (número i tipo de seients, 

equips, refrigeris, etc.) 

 

i) Desenvolupament del Taller: Inducció, conducció i discussió grupal 

 

j) Clausura del Taller: Presentació de les conclusions i acords. 

 

 

k) Procés de validació dels relats, acords i resultats per part de l’equip investigador 

Per a poder analitzar i extreure conclusions dels grups focals, s’han de transcriure un cop 

realitzats. 

Les dades dels grups focals s’han analitzat seguint la guia A Practical Guide to Focus-Group 

Research (Breen, 2007).  

 

l) Informe final 

A partir de la transcripció dels grups focals, s’han agrupat en diferents àrees temàtiques les cites 

considerades com a més rellevants. Els títols que les resumeixen son els següents:   

- Sostenibilitat a la UPC 

- Marc (conceptual) sostenibilitat 

- Coordinació 

- Iniciatives sostenibilitat 

- Motivació professorat 

- Motivació i aprenentatge estudiants 

- Temàtiques i objectius assignatura 

- TFG 

- CSiCS 

- ODS 

- Estratègies futures 

 

4.1.1.3. Entrevistes semi-estructurades   

 

En aquesta recerca s’ha optat per a realitzar entrevistes semi-estructurades, ja que permeten 

mantenir una conversa ordenada i controlada pel tècnic, faciliten la relació perquè s’adapten a les 

dificultats i a la idiosincràsia de l’usuari i del mateix entrevistador; aprofundeixen en els temes 

que considerem rellevants; permeten dedicar el temps necessari a aquells aspectes personals 

qualitatius íntims (Tomàs-folch, 2015). 
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Amb l’entrevista semi-estructurada es pretén ampliar la informació i/o demanar opinions, 

percepcions, valoracions, motivacions, etc. sobre una determinada problemàtica objecte d’estudi 

(Monta, 2010). S’ha de preparar amb antelació, a partir del tipus d’informació que se’n vol 

extreure. Un cop clar l’objectiu de l’entrevista, es pot prosseguir a establir el guió de les preguntes, 

les quals s’elaboren de forma oberta cosa que permet recollir informació més rica i amb més 

matisos que en una entrevista estructurada (Folgueiras, n.d.). 

 

Les entrevistes han estat dissenyades amb l’objectiu de tenir una idea del coneixement i la opinió 

dels caps d’estudis de les 17 escoles de la UPC envers la competència de Sostenibilitat i 

Compromís Social i els ODS.  

Pel fet que cada escola té una organització diferent, i que els caps d’estudi no són una figura 

representativa de cada escola sinó que ho són de cada grau, s’ha procedit a realitzar les entrevistes 

amb aquelles persones que categoritzem com a responsables en sostenibilitat de cada escola.  

Per a trobar els actors (responsables en sostenibilitat), s’ha fet una recerca, contactant amb cada 

escola, per a obtenir una llista de persones amb diferents perfils (des de directores d’escola, 

sotsdirectores o professores), però totes amb un nexe amb la sostenibilitat. 

Els actors de les entrevistes han estat escollits en base a l’interès i la informació de la que se’n 

volia extreure de cada un d’ells, el qual fa que sigui una mostra de caràcter no probabilístic 

(D’Elia, 2017). 

La realització i planificació de les entrevistes consta de quatre fases homogènies, 

independentment de de la tipologia d’entrevista que s’utilitzi (Díaz-bravo, Torruco-garcía, 

Martínez-hernández, & Varela-, 2013). Aquestes són: 

1a fase: Preparació.  És el moment previ a l’entrevista, es planifiquen els aspectes 

organitzatius com els objectius, la redacció de les preguntes guia i la convocatòria.  

 

Es formulen dos blocs temàtics, a partir de l’objectiu plantejat (ja esmentat a la introducció de 

l’apartat) dels quals naixeran les preguntes més concretes per a obtenir respostes més concretes. 

Aquests blocs són, per una banda, la Competència en Sostenibilitat i Compromís Social i per 

l’altra, els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

La seqüencia de les preguntes o la formulació de noves pot sorgir en el transcurs de la entrevista 

a causa de la seva tipologia. Les preguntes estaran condicionades per les respostes de l’entrevistat 

(Monta, 2010).  

Seguidament, es troben unes pautes que segons el CIMAS (Monta, 2010) s’han de seguir per la 

formulació de les preguntes d’una entrevista: 

a) Les preguntes que fem han de ser el més concretes que es pugui, ja que es pretén recollir 

informació concreta. 

b) S’ha d’evitar la formulació de preguntes massa obertes.  

c) S’ha d’evitar incloure varies peticions en una mateixa pregunta 

d) La seqüència de les preguntes ha d’anar de més general a més particular. 

 

Amb l’objectiu d’obtenir resultats comparables, l’estructura de les entrevistes és exactament la 

mateixa (Diekmann, 2009) (D’Elia, 2017). 
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Per a finalitzar aquesta primera fase, s’ha contactat amb els actors a entrevistar via correu 

electrònic, en el que se’ls ha contextualitzat el projecte. També se’ls ha preguntat per la seva 

disposició a participar, i si aquesta ha sigut afirmativa, s’ha fixat la data i l’hora. 

2a fase: Obertura.  És la fase en la que es plantegen els objectius que es pretenen al 

realitzar l’entrevista i el temps de duració d’aquesta. També és el moment de sol·licitar 

el consentiment per a prendre apunts durant la conversa.  

 

La majoria de les entrevistes s’han realitzat a través de trucades telefòniques per facilitar a les dos 

parts (entrevistador i entrevistat) la seva execució. En alguns casos s’ha realitzat una entrevista 

presencial, quan l’actor entrevistat ha mostrat interès i l’escola on treballava s’ubicava a 

Barcelona. 

 

3a fase: Desenvolupament. Constitueix el nucli de l’entrevista, en el que s’intercanvia 

informació seguint la guia de preguntes amb flexibilitat.  

 

A continuació, es troba el guió que s’ha seguit: 

 

BLOC COMPETÈNCIA SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL 

- Hi ha coordinadors de competències a la vostra escola? 

- Coneixes la competència en Sostenibilitat de la UPC (competència en Sostenibilitat i 

Compromís Social)? 

- Creus que la seva implementació és correcte? 

- Avalues la competència en sostenibilitat quan els alumnes acaben el grau? Si es així, 

com? 

 

BLOC COMPETENCIA OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

- Coneixes els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)? Si es que no, explicació. 

- Creus que aquest nou marc s’ha d’introduir a les titulacions de la UPC com ja estan fent 

altres universitats tecnològiques? 

 

 

4a fase: Tancament. És el moment en el que convé anticipar el final de l’entrevista 

perquè l’entrevistat recapituli mentalment el que ha dit i que tingui la oportunitat de 

profunditzar o expressar idees que no ha mencionat. Finalment, se li agraeix a l’entrevistat 

la seva participació a l’estudi.  

 

Per a poder analitzar i extreure la informació necessària per la present recerca, s’han pres apunts 

mentre es realitzaven les entrevistes, i així poder comparar les respostes dels diferents actors.  

L’entrevistador té una influència activa sobre els resultats, cosa que s’ha de tenir en compte a 

l’hora de realitzar l’anàlisi de les entrevistes, com s’ha pogut veure en altres Treballs de Fi de 

Màster com el de Gaia d’Elia, Transformando el modelo energético. Reflexiones y propuestas 

sobre el papel estratégico de la distribución eléctrica (D’Elia, 2017). Aquesta influència 

s’emmarca dins del procés d’investigació-acció,  en el que l’entrevistador genera respostes i 

reflexions sobre les temàtiques concretes de la investigació pel sol fet de dur a terme l’entrevista. 
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4.1.1.4. Enquesta  

 

L’última de les metodologies utilitzada per a aquesta recerca és la única de caràcter quantitatiu. 

S'ha fet arribar una entrevista a tots els estudiants de la UPC a través del correu electrònic, perquè 

la poguessin contestar en línia. 

Aquest recurs ha servit per a diagnosticar el nivell d’assoliment que tenen els estudiants de grau 

de tots els graus de la UPC, sobre la CSiCS.  

Segons el CIS, una enquesta és una tècnica de recollida de dades mitjançant l’aplicació d’un 

qüestionari a una mostra d’individus (en aquest cas, els alumnes de tots els graus de la UPC). A 

través de les enquestes es poden conèixer les opinions, actituds i comportaments dels ciutadans 

(Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 2017). 

Una altra manera de definir l’enquesta (Anguita, Labrador, & Campos, 2003) és la tècnica que 

utilitza un conjunt de procediments estandarditzats d’investigació mitjançant els quals es recull i 

analitza una sèrie de dades d’una mostra de casos representativa d’una població o univers més 

ampli, del que es pretén explorar, descriure, predir i/o explicar una sèrie de característiques.  

És un mètode molt utilitzat com a procediment d’investigació ja que de manera ràpida i eficaç, 

permet aconseguir i elaborar dades.  

De les característiques d’una enquesta se’n destaquen (Anguita et al., 2003):  

- L’obtenció de la informació es du a terme a través de l’observació indirecte dels fets, el 

que possibilita que la informació que s’obté no sempre sigui un reflex de la realitat.  

- Permet aplicacions massives que aplicant tècniques de mostreig adequades poden fer 

extensiu els resultats a comunitats enteres. 

- L’interès de l’investigador és la població a la que pertany l’individu que contesta el 

qüestionari. 

- Permet l’obtenció de dades sobre una gran varietat de temes.  

- El fet de recollir la informació de manera estandarditzada facilita fer comparacions 

intragrupals a posteriori.  

Les enquestes poden tenir diferents finalitats (Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 

2017), de manera general s’utilitza perquè l’administració pública pugui saber quines son les 

preferències, les avaluacions o els problemes de la societat i poder així, prendre decisions o 

dissenyar polítiques públiques ajustades a aquestes prioritats. 

En el cas de la present recerca, es refereix a la UPC com a l’administració pública. La seva 

utilització, per a la diagnosi del coneixement de la competència de Sostenibilitat i Compromís 

Social dels estudiants d’últim curs de tots els graus de la UPC, en consonància amb la temàtica 

de la recerca i com ja s’ha comentat anteriorment. 

Per a la realització de l’enquesta, s’han seguit una sèrie de passos (marcats pel CIS): 

a) Disseny de l’enquesta: objectius, l’univers, la mostra i el qüestionari 

L’objectiu de l’enquesta és, principalment, diagnosticar l’estat d’aprenentatge i coneixement dels 

alumnes de tots els graus de la UPC envers la competència transversal de Sostenibilitat i 

Compromís Social.  
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Segons estudis recents  (Erin A. Cech, 2015; Segalas, J. Ferrer, D. Mulder, 2010), mencionats a 

l’article Mapa de la competencia Sostenibilidad del proyecto EDINSOST (Carracedo et al., 2017), 

en els que es posa de manifest la falta de compromís social dels titulats i la disminució d’aquest 

a mesura que els alumnes avancen en els estudis. La hipòtesi abans de realitzar l’enquesta és que 

els estudiants de grau de la UPC tenen un baix nivell de coneixement sobre la CSiCS. 

El disseny del qüestionari ha estat basat en l’usat pel projecte EDINSOST, l’objectiu del qual 

coincidia amb el de la recerca.  

 

El qüestionari EDINSOST es va dissenyar a partir del mapa de la CSiCS que van realitzar els  

professors de la UPC implicats al projecte. Del mapa general de sostenibilitat per als estudis 

d’enginyeries (adaptable a qualsevol titulació d’educació superior), se’n van extreure les 34 

preguntes de Competències i Resultats d’aprenentatge, que fan referència a l’activitat com a 

professional de l’enginyeria o l’arquitectura dels estudiants. 

 

A més, al començament de l’enquesta s’introdueixen les preguntes de les dades generals de 

l’estudiant (gènere, edat, número de crèdits aprovats, escola en la que curses els estudis i titulació), 

que donen una informació molt interessant a l’hora d’analitzar els resultats en combinació amb 

les respostes a la resta de preguntes. 

 

La tipologia de les preguntes es determina segons la contestació que admetin, la seva naturalesa, 

el contingut i la seva funció. En aquest cas, son preguntes tancades ordinals (excloents i ordenades 

per intensitat) (Fernández Núñez, 2007). 

S’ha utilitzat la següent escala de puntuació: 1.- Totalment en desacord / 2.- Bastant en desacord 

/ 3.- Bastant d'acord / 4.- Totalment d'acord / 5.- Ns/nc.  

El mitjà que s’ha escollit per a la distribució de l’enquesta ha estat l’online. A la Taula 3 es troben 

els avantatges i els inconvenients d’aquesta modalitat (Inga, Torres, Ing, & Salazar, n.d.) 

 

Taula 3: Avantatges i Inconvenients de l’enquesta online.   Font: (Inga et al., n.d.) 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

- Econòmic - Baixos índexs de resposta 

- Es precisa poc personal per realitzar 

l’enquesta 

- Inconvenients formals: poden donar-se 

errors en la complementació i el 

qüestionari ha de ser curt 

- Accessibilitat - Impersonal 

- Flexibilitat de temps per 

l’entrevistat que ofereix millor 

qualitat de la informació 

- Poc útil per enquestes de resposta 

immediata 

- Afavoreix l’anonimat - Poden influir altres persones 
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b) La recollida de les dades 

S’ha donat als estudiants un període d’una setmana per a contestar el qüestionari. Després, s’han 

extret les dades en un Excel per a treballar-les posteriorment. 

c) Processament de les dades 

Les dades s’han processat a partir de mètodes estadístics bàsics usant com a eina de treball l’Excel.  

d) La publicació dels resultats: Com s’han de donar a conèixer els resultats? 

Finalment, s’han publicat els resultats de manera gràfica, acompanyats de les explicacions 

pertinents. 

 

4.2. Limitants de l’estudi 

 

Aquest treball s’ha pogut desenvolupar sota el paraigua de l’Institut universitari de recerca en 

Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISST.UPC), estructura bàsica a la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) que actua per a la promoció i realització de recerca en 

sostenibilitat.  

El treball realitzat va en la línia de la missió de l’Institut que té com a objectiu “la generació de 

les eines tècniques i conceptuals necessàries per ajudar a transformar el nostre model productiu 

vers la sostenibilitat, i la col·laboració, en aquesta direcció, en la tasca de la UPC de suport 

científic i tècnic al progrés social, cultural i econòmic de la societat”. (Institut universitari de 

recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat, 2019) 

Això ha permès aprofitar tot el coneixement que ja s’havia elaborat des de l’Institut per a la meva 

pròpia recerca. Tanmateix, i degut el temps del que es disposa per elaborar un treball de fi de 

màster, només s’ha pogut treballar part del que s’havia plantejat en un principi.  

El fet que la informació base per a aconseguir els resultats en aquest treball s’hagi hagut de recollir 

de primera mà contactant amb els actors que semblaven rellevants en un principi, ha fet que 

aquesta recopilació sigues lenta i costosa i que, algunes vegades, ni s’hagi pogut aconseguir.  

Tot i la insistència, no sempre hi ha hagut resposta al contactar amb els actors desitjats. Per aquest 

motiu, hi ha algunes escoles que, tan en els grups focals com a les entrevistes han quedat fora de 

l’estudi.  

També s’ha de tenir en compte que el fet d’haver d’organitzar tanta gent en un període de temps 

curt ha sigut una limitació important ja que s’ha hagut de marcar dates límit per a tancar la 

recopilació de la informació.  

Malgrat tot, els actors que han participat concedint entrevistes i organitzant-se per realitzar els 

grups focals els quals s’han fet de manera voluntària, m’han facilitat sempre la feina i han intentat 

ajudar-me en el que fes falta en el projecte. 

Pel que fa a l’enquesta, s’ha hagut d’enviar la setmana just abans dels exàmens dels alumnes de 

grau, per temes d’organització d’agenda. Com a conseqüència, el percentatge de participació ha 
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estat molt baix, i els resultats extrets no son representatius, el que és la limitació més important 

d’aquesta recerca. 

Finalment, a causa de la falta de temps, no s’ha pogut realitzar el que hagués estat la segona part 

d’aquest treball en el que es volia veure com es podrien integrar els ODS en els graus de la UPC. 

S’ha prioritzat poder tenir una bona diagnosi de la sostenibilitat i la CSiCS a la universitat per 

disposar d’una base de la que partir quan es vulguin desenvolupar i integrar projectes i programes 

a la universitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

5.  RESULTATS 

 

Els resultats de la present investigació que es mostren tot seguit, son la conseqüència de 

l’aplicació de quatre metodologies diferents.  

 

5.2. Memòries de grau: revisió de la implementació de la CSiCS  

 

A continuació, es presenta una taula resum (Taula 4) on es recullen el número d’assignatures que 

tenen integrada la CSiCS a les memòries de tots els graus revisats (un total de 66) de les diferents 

escoles de la UPC, com també el número d’assignatures de cada grau amb el títol explícit en 

sostenibilitat i el número de professors que les imparteixen, segons les guies docents actuals (la 

taula completa amb el nom de les assignatures i els professors es pot veure a l’Annex 1). 

A més a més, s’han seleccionat de color verd, el número d’assignatures en les que hi ha explícita 

la paraula sostenibilitat en el seu nom, i de color taronja, aquella informació de les memòries de 

grau (algunes de les quals son del 2009 endavant) que difereix amb la informació de la pàgina 

web, en aquests casos s’apunta el que diu al document de memòria de grau.  

En el cas que hi hagi graus que s’imparteixen per parts en diferents escoles, només es posa l’escola 

que n’és coordinadora. Això difereix dels graus de la mateixa titulació que s’imparteixen amb la 

seva totalitat en escoles diferents (com per exemple, el grau en Enginyeria elèctrica).  

Tampoc s’inclouen aquelles escoles adscrites a la UPC com la EUNCET o l’EAE Business 

School. 

Finalment, en aquest recull han faltat les següents memòries de grau (al no ser facilitades per la 

UPC com han estat les que s’han pogut analitzar): 

- Grau en Enginyeria en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (UB-UPC) 

- Bachelor’s degree in Bioinformatics (UPC-UPF-UB) 

- Grau en Estadística 

- Bachelor’s degree i Civil Engineering 

- Doble titulació Enginyeria Sistemes Aeroespecials i Telecomunicacions o Telemàtica 

- Bachelor’s degree in Video Game Design and Development 
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Taula 4: Taula-resum quantitat assignatures i professorat relacionat amb la CSiCS.   Font: Elaboració pròpia 

Escola Grau 

Número 

d’assignatures 

amb CSiCS 

Número 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Número de 

professors 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

EEBE 

Escola 

d’Enginyeria de 

Barcelona Est 

(Besòs) 

Grau en 

Enginyeria 

Biomèdica 

4 1 6 

Grau en 

Enginyeria de 

l’Energia 

8 1 6 

Grau en 

Enginyeria de 

Materials 

5 0 0 

Grau en 

Enginyeria 

Elèctrica 

5 1 6 

Grau en 

Enginyeria 

Electrònica 

Industrial i 

Automàtica 

4 1 6 

Grau en 

Enginyeria 

Mecànica 

6 1 6 

Grau en 

Enginyeria 

Química 

5 1 6 

EETAC 

Escola 

d’Enginyeria de 

Telecomunicaci

ó i Aeroespacial 

de Castelldefels 

Doble titulació de 

grau en 

Enginyeria de 

Sistemes 

Aeroespacials i  

Sistemes de 

Telecomunicació 

o Enginyeria 

Telemàtica 

- - - 

Grau en 

Enginyeria de 

Sistemes 

Aeroespacials 

2 0 0 
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Escola Grau 

Número 

d’assignatures 

amb CSiCS 

Número 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Número de 

professors 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Grau en 

Enginyeria de 

Sistemes de 

Telecomunicació 

7 0 0 

Grau en 

Enginyeria 

Telemàtica 

7 0 0 

EPSEB 

Escola 

Politècnica 

Superior 

d’Edificació de 

Barcelona 

Grau en 

Arquitectura 

Tècnica i 

Edificació 

7 0 0 

Grau en 

Enginyeria en 

Geoinformació i 

Geomàtica 

5 0 0 

EPSEM 

Escola 

Politècnica 

Superior 

d’Enginyeria de 

Manresa 

Grau en 

Enginyeria 

Minera 

10 0 0 

Grau en 

Enginyeria 

Electrònica 

Industrial i 

Automàtica 

6 1 5 

Grau en 

Enginyeria 

Mecànica 

6 1 5 

Grau en 

Enginyeria 

Química 

8 1 5 

Grau en 

Enginyeria de 

Sistemes TIC 

3 0 0 

Grau en 

Enginyeria 

d’Automoció 

8 1 5 
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Escola Grau 

Número 

d’assignatures 

amb CSiCS 

Número 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Número de 

professors 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

EPSEVG 

Escola 

Politècnica 

Superior 

d’Enginyeria de 

Vilanova i la 

Geltrú 

Grau en 

Enginyeria 

Elèctrica 

6 2 10 

Grau en 

Enginyeria 

Electrònica 

Industrial i 

Automàtica 

7 2 10 

Grau en 

Enginyeria 

Mecànica 

4 2 10 

Grau en 

Enginyeria de 

Disseny Industrial 

i 

Desenvolupament 

del Producte 

5 2 10 

Grau en 

Enginyeria 

Informàtica 

4 1 8 

ESAB 

Escola Superior 

d’Agricultura 

de Barcelona 

Grau en 

Paisatgisme 

(ETSAB) 

7 0 0 

Grau en 

Enginyeria 

Alimentària 

13 0 0 

Grau en 

Enginyeria de 

Sistemes 

Biològics 

10 0 0 

Grau en 

Enginyeria de 

Ciències 

Agronòmiques 

10 0 0 

Grau en Ciències 

Culinàries i 
- - - 
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Escola Grau 

Número 

d’assignatures 

amb CSiCS 

Número 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Número de 

professors 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Gastronòmiques 

(UB-UPC) 

ESEIAAT 

Escola Superior 

d’Enginyeries 

Industrial, 

Aeroespacial i 

Audiovisual de 

Terrassa 

Grau en 

Enginyeria en 

Tecnologies 

Aeroespacials 

2 0 0 

Grau en 

Enginyeria de 

Vehicles 

Aeroespacials 

2 0 0 

Grau en 

Enginyeria de 

Sistemes 

Audiovisuals 

3 1 7 

Grau en 

Enginyeria de 

Disseny Industrial 

i 

Desenvolupament 

del Producte 

3 1 7 

Grau en 

Enginyeria de 

Tecnologia i 

Disseny Tèxtil 

3 1 7 

Grau en 

Enginyeria 

Elèctrica 

3 1 7 

Grau en 

Enginyeria 

Electrònica 

Industrial i 

Automàtica 

3 1 7 

Grau en 

Enginyeria en 

Tecnologies 

Industrials 

3 1 7 
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Escola Grau 

Número 

d’assignatures 

amb CSiCS 

Número 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Número de 

professors 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Grau en 

Enginyeria 

Mecànica 

3 1 7 

Grau en 

Enginyeria 

Química 

3 1 7 

ETSAB 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Arquitectura 

de Barcelona 

Grau en Estudis 

d’Arquitectura 
16 0 0 

ETSAV 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Arquitectura 

del Vallès 

Grau en Estudis 

d’Arquitectura 
8 0 0 

ETSECCPB 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Enginyers de 

Camins, Canals 

i Ports de 

Barcelona 

Grau en 

Enginyeria Civil 
6 0 0 

Grau en 

Enginyeria 

d’Obres 

Públiques 

7 0 0 

Bachelor’s degree 

in Civil 

Engineering 

- - - 

Grau en Ciències 

i Tecnologies del 

Mar 

8 0 0 

 

ETSEIB 

Grau en 

Enginyeria en 

Tecnologies 

Industrials 

3 1 11 
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Escola Grau 

Número 

d’assignatures 

amb CSiCS 

Número 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Número de 

professors 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Enginyeria 

Industrial de 

Barcelona 

Bachelor’s degree 

in Industrial 

Technologies and 

Economic 

Analysis (UPC-

UPF) 

5 0 0 

ETSETB 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Enginyeria de 

Telecomunicaci

ó de Barcelona 

Grau en 

Enginyeria de 

Tecnologies i 

Serveis de 

Telecomunicació 

5 0 0 

Grau en 

Enginyeria 

Electrònica de 

Telecomunicació 

2 0 0 

Grau en 

Enginyeria Física 
5 0 0 

Grau en 

Enginyeria 

Sistemes de 

Telecomunicació 

3 0 0 

Grau en 

Enginyeria 

Telemàtica 

4 0 0 

FIB 

Facultat 

d’Informàtica 

de Barcelona 

Grau en 

Enginyeria 

Informàtica 

15 0 0 

Grau en Ciència i 

Enginyeria de 

Dades (ETSETB, 

FME) 

4 0 0 

Bachelor’s degree 

in Bioinformatics 

(UPF-UPC-UB) 

- - - 

 
Grau en 

Matemàtiques 
4 0 0 
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Escola Grau 

Número 

d’assignatures 

amb CSiCS 

Número 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

Número de 

professors 

d’assignatures 

de sostenibilitat 

 

FME 

Facultat de 

Matemàtiques i 

Estadística 

Grau en 

Estadística (UB-

UPC) 

- - - 

Grau en 

Economia-

Estadística (UB-

UPC) 

5 0 0 

FNB 

Facultat de 

Nàutica de 

Barcelona 

Grau en 

Tecnologies 

Marines 

3 0 0 

Grau en Nàutica i 

Transport 

Marítim 

3 0 0 

Grau en 

Enginyeria en 

Sistemes i 

Tecnologia Naval 

2 0 0 

FOOT 

Facultat 

d’Òptica i 

Optometria de 

Terrassa 

Grau en Òptica i 

Optometria 
9 0 0 

CITM 

Centre de la 

Imatge i la 

Tecnologia 

Multimèdia 

Grau en 

Multimèdia 
8 0 0 

Grau en Disseny i 

Desenvolupament 

de Videojocs 

2 0 0 

Bachelor’s degree 

in Video Game 

Design and 

Development 

- - - 

Grau en Disseny, 

Animació i Art 

Digital 

4 0 0 
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A través de la revisió de les memòries de grau, s’observa com tots els graus tenen, com a mínim, 

dos assignatures amb la CSiCS integrada. Aquesta competència predomina en assignatures com 

projectes, assignatures de caire ambiental o sostenibilista o Treballs de Final de Grau (taula 

completa a l’Annex 1).  

Posant el focus en les assignatures amb el títol referent a la sostenibilitat (ja siguin obligatòries o 

optatives) es pot veure que les úniques escoles on s’imparteixen son l’EEBE, EPSEM, EPSEVG, 

ESEIAAT i la ETSEIB. Només el 36% dels graus tenen almenys una assignatura de sostenibilitat 

i la única escola que oferta dos assignatures diferents referents a aquesta temàtica és la EPSEVG.  

Les assignatures de sostenibilitat obligatòries comparteixen el títol de Tecnologies 

Mediambientals i Sostenibilitat en els graus on s’imparteix. Aquesta assignatura comparteix la 

guia docent i la imparteixen els mateixos professors en els diferents graus d’una mateixa escola.   

Com a comentari general sobre l’estat de les memòries de grau i les seves guies docents val a dir 

que està antiquat i fa molt que no es renova (es pot observar, per exemple en les guies docents, 

en què hi ha professors que imparteixen les assignatures que ja estan jubilats).  

 

 

 

5.3. Grups focals: valoració de la CSiCS dels professors que imparteixen 

l’assignatura de Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 

 

Les temàtiques més rellevants que s’han tractat durant els tres grups focals dirigits a les escoles 

(l’EEBE,  l’ESEIAAT i l’EPSEM) segueixen el fil conductor del guió preparat (taula 2, apartat 

4.1.1.1. Grups focals).  

Una vegada transcrits els grups focals, es recullen les idees que han sorgit durant la conversa i 

s’agrupen en diferents temàtiques. Son les següents; la Sostenibilitat a la UPC com a institució; 

el marc (conceptual i metodològic) de la sostenibilitat i la seva aplicació a la UPC; la coordinació 

de graus i assignatures; les iniciatives de sostenibilitat a la universitat; la motivació del 

professorat; la motivació i aprenentatge dels estudiants; les temàtiques i objectius de l’assignatura 

de sostenibilitat que imparteixen els participants al grup focal (Tecnologies Mediambientals i 

Sostenibilitat) posant incís en el funcionament de l’assignatura el qual és diferent a les dos escoles; 

el Treball de Fi de Grau (TFG); la Competència en Sostenibilitat i Compromís Social (CSiCS); 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i finalment, les estratègies futures amb 

propostes per una millor adequació de la temàtica i de la CSiCS de la sostenibilitat a la UPC. 

Seguidament, s’exposa un resum de les idees del conjunt dels 3 grups focals que s’han trobat més 

rellevants per l’objectiu de la present recerca: 

 

SOSTENIBILITAT A LA UPC 

La majoria del professorat està d’acord en que hi ha hagut una desconnexió de la sostenibilitat a 

nivell institucional o del compromís de la sostenibilitat a nivell institucional amb el compromís 

de la sostenibilitat en els estudis.  
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La UPC havia tingut un compromís molt gran en temes de medi ambient, i posteriorment de 

sostenibilitat, on era un referent i estava en l’elit de les universitats Europees (número 1 entre les 

universitats espanyoles).  

“En aquell moment hi havia la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat que funcionava i també 

es va desenvolupar el Pla UPC Sostenible 2015. Però des de que hi va haver la crisi, una 

de les coses que es va anar retallant, a l’administració pública i en general a tot arreu van 

ser els temes de sostenibilitat, i per tant els ajuts i suports als programes específics”. 

Manifesten que, actualment no hi ha una estratègia sòlida d’apostar per la sostenibilitat. Des de 

la UPC no hi ha unes directrius clares de com ha de ser o què s’ha de tractar, en relació amb la 

sostenibilitat. 

 

MARC (CONCEPTUAL) SOSTENIBILITAT 

Els professors creuen que s’hauria de tenir una assignatura obligatòria de sostenibilitat al principi 

dels estudis que donés un marc conceptual general a partir del qual haurien de tenir en compte 

totes les altres assignatures.  

“Un marc general per totes les escoles si es fes de manera transversal, funcionaria molt 

bé. Nosaltres tenim aquesta assignatura però no té continuïtat en els diferents graus o en 

projectes de fi de carrera, de vegades es com si s’hagués oblidat tot el que hem explicat a 

primer”. 

Donen molta importància a aquest marc de referència ja que defensen que estudiar certs temes 

sense un marc conceptual en sostenibilitat definit, dóna uns coneixements esbiaixats. Per 

exemple, estudiar electricitat sense tenir en compte el canvi climàtic.  

Però per poder incorporar aquest marc a les assignatures aquest hauria d’anar acompanyat de la 

formació del professorat en sostenibilitat.  

Finalment, aprofitar que es reforma aquest marc a la UPC per integrar-hi els ODS, els quals son 

part de l’agenda que es fa servir ara, a nivell d’Europa, de la Generalitat... En base aquest marc, 

que és molt potent a nivell internacional, es pot justificar millor perquè es fa aquesta assignatura 

o integrar aquests conceptes a diverses assignatures.  

 

COORDINACIÓ 

Hi ha un gran desconeixement tan del que fan els altres professors de la matèria de Tecnologies 

Mediambientals i Sostenibilitat com de la integració de criteris de sostenibilitat a les altres 

assignatures.  

En alguna ocasió s’havia fet alguna jornada, que era una manera d’incentivar que la gent anés 

treballant en sostenibilitat, compartint el que feia (es va ser fa molts anys i no s’ha fet res més). 

L’elaboració d’aquesta assignatura es va fer amb la coordinació de diferents escoles, el que els 

professors anomenen moviments de baix cap a dalt.  

Els professors argumenten que, el que no poden fer son esforços individuals perquè son una 

pèrdua de temps. Ha de ser un esforç col·lectiu que es pugui potenciar, i que hi hagi unes línies 

que es puguin treballar. D’altra manera, els esforços que comporta integrar la sostenibilitat a les 
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assignatures o actualitzar la de Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat son molt grans i no 

es portaran a terme.  

 

INICIATIVES SOSTENIBILITAT 

Una iniciativa que hi havia hagut per tornar a potenciar la sostenibilitat a la UPC va ser la 

d’encarregar des del rectorat a l’Institut de Sostenibilitat la coordinació del professorat d’aquestes 

assignatures (Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat), per poder desvetllar perquè es fa, 

entrar en una dinàmica de compartir, de que es coneguessin els professors, de treballar junts. Es 

va aprovar i tot i que no s’havia de fer cap revolució estructural no va tirar endavant.   

Actualment, de tan en tan, surten tot d’iniciatives que venen d’un professor o un grup de 

professors en algunes escoles, enfocades a la sostenibilitat. Com per exemple el Recircular 

Challange.  

 

MOTIVACIÓ PROFESSORAT 

Els professors amb més antiguitat en l’àmbit de la sostenibilitat a la UPC expliquen que a l’època 

de la Càtedra UNESCO hi havia professorat que estava compartint el seu temps amb el 

departament i amb la càtedra. Tot el professorat que tenia el temps compartit amb la Càtedra es 

dedicava a això (impulsar la sostenibilitat a la UPC), era professorat de diverses procedències així 

que es podien abastar més fàcilment totes les temàtiques. En el moment que es van desenvolupar 

els nous plans d’estudi, hi havia una inquietud sobre la sostenibilitat a la universitat ja que una de 

les competències transversals versa sobre això. A partir d’aquí, els nous plans d’estudi es van 

posar en marxa a cost 0 i això implica una motivació extra, gratuïta, per part del professorat. 

Actualment, la motivació i coneixement en matèria de sostenibilitat entre el professorat és creu 

baixa. Es va passar un qüestionari (part del projecte EDINSOST) a tot el professorat de la UPC 

en relació a la sostenibilitat a l’educació on només va contestar un 10%, i que és el que està més 

sensibilitzat (es pot detectar en les respostes). Això vol dir que hi ha, més o menys, un 90% dels 

professors que no integren la sostenibilitat en les seves assignatures. Hi ha una manca de 

preparació del professorat, no se senten tan segurs en aquest àmbit, perquè no tenen eines ni 

recursos.  

Encara hi ha professors que quan se’ls pregunta si a la seva assignatura hi incorporen la 

sostenibilitat, et responen que sí, que estudien l’impacte ambiental, contaminació i residus, el que 

és una confusió del concepte sostenibilitat per la de medi ambient.  

Es comenta que la vella mentalitat enginyeril, purament economicista encara perdura molt entre 

el professorat i que això passa a tot arreu. Com a conseqüència els coneixements de l’assignatura 

de sostenibilitat no tenen la continuació que haurien. Si s’introduís en assignatures els professors 

haurien d’estar molt convençuts que aquesta competència és necessària i això no és senzill. 

Per poder donar una resposta a aquest problema de desconeixença de la competència de 

Sostenibilitat i Compromís Social, ha d’haver-hi una oferta formativa, per exemple amb cursos 

de la IC (formació per a la docència). 

El professorat apunta que integrar la part social i la part econòmica és difícil. Hi ha pocs professors 

que integrin la sostenibilitat en les assignatures. S’aparta el tema perquè ja com a professorat es 
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tenen unes mancances, ningú els ha ensenyat res d’aquesta temàtica i si algú en sap alguna cosa 

és perquè l’ha après pel seu compte. Pensen que des de la universitat s’haurien de reforçar 

aquestes coses (didàctica de la sostenibilitat) pels qui ho vulguin aprofitar, s’hauria de 

proporcionar recursos. Com que els professors que dominen més del tema estan repartits per 

escoles o s’han jubilat, no s’ha fet prou esforç en renovar-la, agilitzar-la... (l’assignatura). 

El nivell d’arrelament és molt diferent en funció de les persones. Com que tota l’estratègia docent 

que també porta lligat personal i places que surten està en l’estratègia departamental, llavors en 

aquestes assignatures que estan repartides entre departaments, aquesta estratègia es perd. Per 

exemple, quan hi ha jubilacions, no se sap com es substitueix. El problema és que no hi ha relleu, 

perquè no hi ha un compromís més a nivell d’arrel, a nivell d’estudis per aquestes matèries.  

 

MOTIVACIÓ I APRENENTATGE ESTUDIANTS 

Una de les condicions més rellevants dels estudiants en aquesta assignatura és que depèn molt del 

grau de maduresa de l’estudiant que tinguis davant. Es nota que els que estan, per exemple al 5è 

quadrimestre, estan bastant més receptius que els del segon, que estan pendents si es quedaran en 

els estudis o els faran fora.  

“L’estudiant que estigui més sensibilitzat ho aprofitarà més a Q5 que a Q1 i el que no, se 

la torejarà igual als dos semestres (l’assignatura). Però això va més enllà, a la UPC els 

enginyers van a estudiar enginyeria, ningú els hi ha explicat, ni ha sigut conscient que 

seria important introduir en el pla d’estudis (ni que fos a nivell d’una optativa o d’una 

assignatura a primer curs de 3 CTS) parlar de què és l’enginyer, la professió i la seva 

ètica. Penso que en la situació actual, un tema d’ètica de l’enginyer hauria de ser obligatori 

a tots els graus”. 

En un grup focal algun professor no creia que l’assignatura estigués millor en un altre 

quadrimestre, es defensava que al 3r i 4t quadrimestre els estudiants “passaran” igual. 

Argumenten que a primer venen de batxillerat i han fet una formació més diversa. 

En canvi, hi ha altres professors que diuen que quan es parla amb alumnes de 3r valoren molt la 

formació en sostenibilitat. 

Tot i això, els coneixements de sostenibilitat dels seus alumnes coixegen, i això són coses que 

han de saber per quan surtin al món laboral (per exemple, les ISOS, lleis...). Que tinguin 

coneixement 0 de les normes ambientals, de salut, de seguretat sobta molt, quan estem parlant 

d’un enginyer, que s’ho trobarà segur en un futur professional. 

Un dels objectius de l’assignatura és situar els estudiants en el món perquè tots tenen una visió 

molt local, d’un estudiant d’enginyeria que moltes vegades és poc sensible més a altres temes més 

enllà de la tecnologia. Els estudiants de 17-18 anys, ja viuen en una altra societat. Una societat de 

l’economia col·laborativa, del wallapop, de la revenda... i la enginyeria hauria d’adaptar-se a les 

demandes d’aquesta nova societat.  

 

TEMÀTIQUES I OBJECTIUS ASSIGNATURA 

A nivell més general, l’assignatura és igual a tot arreu ja que el seu origen ve de la Càtedra 

UNESCO de Sostenibilitat de Terrassa. Es fa una part de sostenibilitat, més humanística, més 
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descriptiva i després una part de tecnologies ambientals. Ha derivat d’aquesta manera ja que 

només hi ha una o dues persones a cada escola que provenen d’aquesta Càtedra que tenen una 

formació més humanística. Com que l’assignatura es diu Tecnologies Mediambientals, aquesta 

part la feia el departament d’enginyeria química i a totes les escoles va derivar en que es va omplir 

de la part per fer sostenibilitat del departament d’enginyeria química. 

En funció de la capacitat d’integració del professorat procedent del departament d’enginyeria 

química a aquest esquema, es fa una cosa o una altra. Hi ha escoles que no tenen tan integrat el 

tema sostenibilitat tot i fer l’assignatura. Així que cada escola fa el que sap o el que els professors 

creuen que han de ser les aptituds o habilitats que ha de tenir l’estudiant envers a la sostenibilitat.  

En aquest apartat s’ha trobat rellevant diferenciar els tres grups focals ja que cada escola té una 

manera diferent de fer l’assignatura encara que la base sigui la mateixa. 

 

Funcionament de l’assignatura a l’EPSEM: 

L’assignatura toca les dos parts (una més sostenibilista-humanística i l’altre més tecnològica) però 

està tot integrat i no es divideixen els professors en dos blocs. Es treballa el Nivell 1 i 2 de la 

CSiSC. En teoria, a cada titulació d’aquesta escola, en el Q6 o Q5 tenen una assignatura 

obligatòria en la que treballen la CSiCS a Nivell 3. 

Per fer aquesta assignatura es basen amb l’assignatura que hi havia abans de fer el canvi dels 

graus. Els professors expliquen que hi ha una web que hi ha molt material però no està actualitzat, 

per exemple, el tema de la globalització, que no té cap sentit explicar-lo actualment, ja que els 

alumnes ja han nascut en un món globalitzat. Defensen una descripció del món però amb les 

característiques que té ara. 

 

Funcionament de l’assignatura a l’EEBE: 

Es treballa tot el que és l’estat del món, des d’un punt de vista de límits i desequilibris, el 

desenvolupament sostenible i aplicacions en l’àmbit de l’enginyeria. També polítiques i els ODS. 

S’intenta donar als estudiants molts elements de reflexió entorn a problemàtiques globals, a les 

grans diferències que hi ha en el món i es qüestiona bastant que el model de desenvolupament 

com l’actual encamini cap a un món més just i per tant a partir d’aquí s’introdueix el que és la 

sostenibilitat.   

Apart d’unes classes de teoria hi ha unes classes pràctiques, en aquestes últimes es tracten tots 

aquests temes perquè  els alumnes reflexionin sobre la importància de fer tots aquests estudis de 

prospectiva, s’ensenyen els mètodes que hi ha... Un dels objectius és situar els estudiants en el 

món perquè tots tenen una visió molt local. 

 

Funcionament de l’assignatura a l’ESEIAAT: 

L’assignatura té dos bimestres molt diferenciats tot i que molt relacionats entre si. Una part més 

de sostenibilitat en el primer bimestre i una segona part més de tecnologies ambientals, impactes 

ambientals concrets.  
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A la primera meitat temàtiques més socials, la problemàtica global, política de sostenibilitat, la 

part més social, una petita part econòmica, bàsicament les implicacions socioeconòmiques d’una 

problemàtica com aquesta. A la segona part es donen els fonaments de gestió ambiental i 

tecnologies ambientals, és una part més tècnica.  

 

TFG 

La sostenibilitat no apareix pràcticament a cap projecte de final de carrera (TFG), a no ser que el 

tema sigui la sostenibilitat. De totes maneres, a la rúbrica de la defensa del TFG encara hi ha una 

casella en el qüestionari de si el projecte és sostenibilista o esta ambientalitzat. O l’alumnat no es 

llegeix la rubrica o el director del projecte per defecte diu que si...  

Es va fer una guia per l’ambientalització dels projectes de final de grau però aquesta no s’usa i ha 

quedat obsoleta. Hi ha escoles que al TFG han de fer un pressupost del teu estudi, això es té 

assumit. Si hi hagués un mecanisme, tan eficaç com aquest, com que un TFG ha de complir 

aquests requisits de Sostenibilitat i Compromís Social, llavors es començaria a treballar.  

 

CSiCS 

S’explica que quan es van reformar els graus és que es van adjudicar les competències transversals 

a tantes assignatures que llavors s’acabaven no treballant. Amb questa competència ha passat com 

amb totes les altres. Hi havia responsables de competències, amb els quals es va fer alguna reunió. 

“Quan es van fer els nous graus es va donar molta rellevància, es va vendre molt. No se 

sap a els altres centres què passa però aquí no se’n parla, no se sap res, si algú ho coordina 

no li donen hores ni cap descompte perquè ho faci i tampoc ningú demana contes. Han 

tret els diners en general de tot”. 

Aquesta assignatura (Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat) era per treballar nivell 1 i 2 de 

la competència i estaven definits els objectius que es corresponien als nivells. El nivell 3 es 

treballava o s’hauria d’haver treballat en el TFG.  

Els professors creuen que la integració de la competència SiCS és millor fer-la transversalment 

però a la pràctica és molt més difícil de fer-ho perquè has de tocar moltes més coses, posar d’acord 

molta més gent, formar-los. Tot i que defensen que és un canvi que s’ha de produir. 

La UPC podria elaborar cursos de la ICE (Formació al professorat), encarats a això. Com introduir 

la competència de Sostenibilitat i Compromís Social en l’Enginyeria mecànica, elèctrica, 

química... 

L’avaluació de la CSiCS depèn de l’escola, es donen les notes de la competència que ja estan 

implícites a la nota de l’assignatura o per separat la de la competència i la de l’assignatura, el cas 

de l’EPSEM. En aquesta escola, no pots tancar l’acta si no es donen les notes de les competències, 

s’ha d’entrar la nota numèrica de l’assignatura i llavors la de totes les competències que es tinguin 

assignades amb lletres A,B,C,D. La nota d’aquesta competència, surt d’una sèrie d’activitats en 

les que es treballa aquesta temàtica. A l’assignatura de Tecnologies Ambientals si que es té una 

rúbrica.    

El cas està en com ho fa cadascú. Hi ha professors que en el moment de posar la nota de les 

competències posen una nota depenent de com han anat en el curs, no l’avaluen per separat. 
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ODS 

Els ODS actualment es treballen a l’assignatura de Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 

de diferents maneres. Hi ha escoles que en parlen a l’apartat de política, fan una pràctica 

d’organització mundial, eines de govern mundial, els grups presenten diverses organitzacions 

mundials, hi han de veure com aquestes organitzacions treballen per aconseguir els ODS. I altres 

escoles en que a la última classe de l’assignatura es dona material resumit dels ODS i els alumnes 

han de proposar tres aspectes relacionats amb alguns d’aquests objectius perquè se’ls llegeixin i 

vegin una mica la connexió amb la seva realitat. 

A l’assignatura de 4t de l’EPSEM, si que s’explica el marc, es treballen alguns objectius i 

s’aprenen a interrelacionar-los, per exemple, tecnologia i igualtat, que ells siguin capaços de 

treballar amb moltes variables, socials, ambientals, econòmiques i de governança. 

Quan es pregunta als professors sobre una millor integració dels ODS en els estudis, hi ha visions 

diferents, és la temàtica en la que hi ha hagut més divergència d’opinions en tots els grups focals. 

Per una banda, es veu factible fer una assignatura dels ODS. Els ODS formen part d’una de les 

agendes, juntament amb la de canvi climàtic amb més empenta i que intenten solucionar molts 

dels problemes que tenim al món. Creuen que es molt interessant i que seria possible, però també 

es veu molt complicat. Són crèdits, totes les especialitats alhora de dissenyar el pla d’estudis 

lluiten per crèdit d’especialització i no per temàtiques d’aquest estil. Aleshores hauria de ser una 

aposta institucional acompanyada d’una metodologia per la seva aplicació 

Integrar els ODS a l’assignatura (Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat) vol dir 

reestructurar-la tota, també en funció de l’especialitat de grau escaurà més treballar uns objectius 

o uns altres. Inclús a nivell de recerca es té en compte a l’hora de planificar a nivell d’Europa, 

seria anar amb la mateixa línia. 

“Els Objectius de Desenvolupament treballats a segons quins nivells son molt 

interessants i crec que s’haurien de relacionar amb les temàtiques que es tracten perquè 

és la línia genèrica de Nacions Unides que porta aquesta temàtica. Que hi ha coses que 

son més fàcils d’introduir? Si, però també penso que és la voluntat de treballar-hi i de 

seguir una línia determinada perquè per exemple en àlgebra hi ha una llibre amb exemples 

de cadascun dels objectius del mil·lenni. Si es pot fer amb això hi haurà altres coses que 

es puguin fer més o menys lligades, el que passa que hi ha d’haver un esforç”. 

Per altra banda, hi ha professors que no veuen clar una integració més amplia dels ODS en els 

estudis. Argumenten que hi ha moltes més coses a veure, i no pas fer tota una assignatura enfocada 

a aquests objectius, tot i que han de sortir durant el curs (i que es podrien potenciar més). Es veu 

com una cosa més que hi ha. Molts d’aquests objectius avancen, però no ho fan per les Nacions 

Unides, és perquè l’economia i porta o el país aposta per això. Pensen que tampoc s’hauria de 

condicionar tot a una òptica de que l’assignatura a partir dels ODS.  

Sorgeixen dubtes, per exemple, el de com integrar l’objectiu d’eradicar la fam en una carrera 

d’enginyeria que no té res a veure. Se’ls fa difícil veure com això es concreta. 
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ESTRATÈGIES FUTURES 

Com a institució, la UPC, podria: 

- Elaborar una estratègia sòlida d’apostar per la sostenibilitat. “S’hauria de pensar fer això, 

això i això pel cap de tal temps aconseguir això, això i això”. Fer un pla estratègic amb 

una sèrie d’objectius a partir dels quals es proposin una sèrie d’accions per arribar-hi. 

- Elaborar materials aplicats a cada una d’aquestes assignatures de manera que es 

facilitessin les coses al professor. Material amb casos pràctics, d’estudis pràctics de Life 

Cycle Costing, ecodisseny...  

- Donar punts AD (Activitat Docent) en activitats dirigides, i aquestes aniran encaminades 

a treballar competències transversals, tipo, sostenibilitat, anglès, etc. El professor faria 

una activitat dirigida, amb punts extra AD, relacionat amb la temàtica que explica i si a 

més hi hagués una documentació que es pogués elaborar a partir de qualsevol membre 

del departament en qüestió que tingués una certa sensibilitat en aquest aspecte. 

Professorat: 

- Realitzar cursos de la IC per anar-se renovant tot i que actualment no hi ha aquesta oferta. 

I si això va acompanyat amb un marc, un pla estratègic de que els professors de totes les 

escoles ho han de fer, es podrien mantenir actualitzades assignatures com la de 

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat però també incorporar-ne d’altres i a escoles 

diferents.  

- A nivell de tot el professorat, fer cursos o fins i tot grups de treball, on es pogués 

compartir. Seria la manera de que el professorat comuniqués i que aquests es motivessin 

a fer coses (això es va fer fa 10 anys però s’ha perdut). 

- Preparar materials transversals, com explicar un cas on es pogués veure la sostenibilitat 

des d’un punt de vista transversal, per exemple, explicar el canvi climàtic i que aquest es 

pogués veure des de tots els punts de vista, econòmic-social-ambiental. No haver de 

compartimentar tant. Que es pogués treballar un tema durant tot el curs donant una sèrie 

de píndoles teòriques importants. Fet d’una manera molt tradicional es perden (els 

alumnes), no hi veuen la importància. No és lògic que cada professor o cada grup de 

professors hagin de fer l’esforç per actualitzar el material, es podria fer de manera 

col·lectiva entre totes les escoles. 

- Elaborar un repositori on hi hagués casos comuns que tothom pogués utilitzar. Quan algú 

fes un material es pogués posar a disposició de tothom. Amb això es podrien modernitzar 

i actualitzar les assignatures.  

Com a assignatura: 

- Implementar una assignatura de contextualització a tots els graus, no està clar si a primer 

o a segon, de nivell 1 i després el nivell 2 i 3 treballar-los en diferents assignatures que 

podrien ser des d’economia o Life Cycle Costing (o qualsevol altra temàtica rellevant 

pels diferents graus).  

- Proposar un marc general donat per aquesta assignatura de contextualització que la resta 

d’assignatures haurien de tenir en compte. 

- Posar determinades condicions en la realització dels projectes de fi de grau (i fi de 

màster). Mecanisme en el que un treball final ha de complir aquests requisits de 

Sostenibilitat i Compromís Social.  
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5.4. Entrevistes: valoració de la CSiCS dels coordinadors de 

sostenibilitat de cada escola de la UPC 

 

Simultàniament a la realització dels grups focals, també es van portar a terme les entrevistes amb 

coordinadors de sostenibilitat de les escoles de la UPC. Finalment, es van entrevistar 12 dels 17 

actors potencials, de les següents escoles; ETSAB, FIB, FOOT, FNB, ETSETB, ETSAV, 

ETSEIB, ETSECCPB, ESEIAAT, ESAB, EPSEVG i CITM. 

 

Per dur a terme les entrevistes es va seguir un guió preestablert (4.1.1.2. Entrevistes semi-

estructurades) per poder comparar les respostes un cop realitzades.  

 

D’aquestes entrevistes se’n poden extreure els següents resultats (Taula 5). 

 

Taula 5: Taula-resum resultats de les entrevistes als coordinadors de sostenibilitat de les escoles de la UPC sobre la 

CSiCS i els ODS.   Font: Elaboració pròpia 

  
 Resposta 

  
 SÍ NO NS/NC 

B
L

O
C

 C
S

iC
S

 

1 
Coordinadors escola 

competències 
50% 50% 

25% coordinadors 

de grau 

- 16’66% no n’hi ha 

8’33% a nivell de 

direcció  

2 
Coneixement de la 

CSiCS 
91’66% 8’33% - 

3 
Correcte implementació 

de la CSiCS 
58’33% 16’66% 25% 

4 Avaluació de la CSiCS 75% 

41’66% la seva 

avaluació ja es té en 

compte en 

l’avaluació general 

de les assignatures 

16’66% 8’33% 
16’66% cada 

professor avalua 

com explica la guia 

docent (avaluació 

addicional de 

competències) 

16’66% no 

s’especifica com 

B
L

O
C

 

O
D

S
 5 Coneixement dels ODS 75% 25% - 

6 
Introducció dels ODS a 

les titulacions 
75% - 25% 
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En referència a la Taula 5 i començant per la primera pregunta del bloc de la CSiCS, es pot 

observar que el perfil de coordinadors de competències no és un perfil que hi hagi a totes les 

escoles (només en un 50%), altres perfils que s’ocupen de les competències serien coordinadors 

de grau (25%) i altres a nivell de direcció (8’33%). El 16’66% restant de les escoles no té una 

figura que faci aquesta funció.  

 

Seguint l’ordre de la Taula 5, es pot remarcar l’alta proporció d’entrevistats coneixedors de la 

competència SiCS (91’66%). Tot i això, quan se’ls hi demana si la seva aplicació és correcte 

només un 58’33% creuen que sí mentre que 16’66% consideren que no i el 25% restant no en 

tenen coneixement. D’aquest 58’33%, 5 coordinadors argumenten que la competència s’integra 

a diferents assignatures durant el grau, 1 coordinador explica que la sostenibilitat s’integra en els 

estudis en la seva totalitat i que és la que decideix el marc en el que es treballa, i l’últim 

coordinador diu que l’aplicació de la CSiCS és correcte tot i que puntualitza que hi ha marge de 

millora.  

 

Per finalitzar el bloc de preguntes de la CSiCS, un 75% dels entrevistats afirmen que avaluen la 

competència. D’aquest 75%, el 41’66% no avaluen la competència (cap de les competències 

transversals) per separat de l’avaluació de l’assignatura en general, sinó que la tenen integrada. 

Un 16’66% si que l’avaluen de manera separada tal i com s’especifica a la guia docent i el 16’66% 

restant dels que han respòs afirmativament aquesta pregunta saben especificar la seva avaluació.  

Un 16’66% dels entrevistats no avaluen la competència, manifesten que tot i que es parla de 

sostenibilitat a algunes assignatures no s’avalua especialment. El 8’33% restant no sap si s’avalua 

o no. 

 

Les escoles que fan una avaluació de les competències per separat, exposen que quan es van 

modificar els graus (Pla Bolonya) a la UPC, era obligatori fer-ho d’aquesta manera i que així 

posen de manifest la importància de l’adquisició de les competències. 

 

Seguint amb el bloc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un 75% dels 

entrevistats en son coneixedors (l’altre 25%, no). Finalment, en preguntar als entrevistats per la 

introducció dels ODS a les titulacions un 75% d’aquests hi està a favor mentre que el restant 25% 

no ho té clar. 

 

Dos de les escoles les quals estan a favor de la seva introducció defensen que no és una opció no 

fer-ho, tenen els ODS com a marc de treball i els estan intentant integrar en un mapa de la CSiCS 

que han fet per als seus graus. Encara que argumenten que és difícil per la generalitat i ambigüitat 

dels ODS.  

 

Altres puntualitzen que els ODS s’han d’introduir a tot arreu si es vol que generin impacte 

(ajuntaments, col·legis...) i que és millor integrar-ho en algunes assignatures i barrejar-ho amb les 

oportunitats de negoci que té això al manifestar que les empreses que integren temes de 

sostenibilitat tenen més beneficis. 

  

Hi ha la voluntat de treballar amb els ODS perquè hi ha un consentiment global, és més fàcil 

obtenir finançament, anar concorde el que diuen les lleis... Es coincideix en bastantes ocasions 

amb l’interès que suposaria treballar els ODS des de diferents assignatures i s’argumenta que no 

es pot tractar com un tema aïllat ja que la sostenibilitat està implícita en tot, és quelcom molt 
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transversal, en la societat, indústria com també en àmbit universitari. Els ODS s’han d’integrar en 

assignatures que ho puguin incloure de manera natural, no cal a totes. 

 

Per a finalitzar amb la temàtica dels ODS, el coordinador d’una escola aprofita per dir que la 

inserció dels ODS serà una bona oportunitat per a revisar l’assignatura de Sostenibilitat i 

Tecnologies Ambientals i que s’han d’incorporar de manera explícita ja que ara s’està treballant 

de manera implícita. 

 

Per completar els resultats d’aquest apartat, a continuació es fa un recull de comentaris dels actors 

entrevistats relacionats amb la sostenibilitat i el seu aprenentatge a la universitat però que no son 

estrictament resposta a les preguntes de l’entrevista: 

- Al llarg de la carrera l’estudiant va veient diferents sensibilitats, depenen de cada curs i 

depenen de cada professor. Les generacions més joves de professors estan més inclinades 

a tocar aquests temes (sostenibilitat). 

- La importància d’estar al dia en informar i educar els alumnes en sostenibilitat, i no només 

quan prové de normatives i directives, que venen sobretot d’Europa. Tot i això, la 

integració d’aquestes temàtiques als graus depèn del voluntarisme/conscienciació dels 

professors. Es va enrere en aspectes de salut, materials, camps magnètics... ens esta 

avançant la societat, fa falta una acció una mica coordinada. En aspectes ambientals, 

també passa que es té la informació actualitzada, es necessiten coneixements més 

transversals.  

- Les memòries de grau no estan actualitzades, actualment hi ha assignatures referents en 

sostenibilitat que no hi surten, per tant, no comptabilitzades en aquest estudi. 

- La UPC podria donar eines, fer formació. S’ha de sensibilitzar els alumnes perquè son 

els que quan surten de la universitat tenen el poder per a canviar les coses. Molts dels 

nostres alumnes se’n van a l’administració pública. 

- Es podrien facilitar més assignatures sobre temes humanístics, més als cursos finals. La 

sostenibilitat des del punt de vista tecnològic ja es dona a l’assignatura de Tecnologies 

mediambientals i sostenibilitat.  

- En els graus, hi ha crèdits de reconeixement d’activitats diverses (6 CTS), es podrien 

reconèixer crèdits amb activitats relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient, així 

les escoles podrien organitzar coses en aquesta direcció. Perquè un alumne participi se li 

ha de donar alguna cosa a canvi per a motivar-lo, ja que tenen una agenda molt ocupada 

i els estudis exigeixen molt. 

- La política de la UPC en aquest àmbit està una mica adormida i això la converteix amb 

molt antiga, molt queca (políticament i d’imatge).  

- Com a institució s’han d’agafar una altra vegada les rendes i aprofitar aquesta oportunitat 

de la declaració d’emergència climàtica per a justificar la sostenibilitat com a eix 

important en la política de la UPC. Recuperar l’estructura forta que hi havia abans, en el 

que el clima era molt favorable a la sostenibilitat i hi havia una xarxa molt gran de 

professors implicats, seria important implicar professors joves (tot i que és difícil ja que 

el sistema per a estabilitzar-se no va per aquí, els objectius son uns altres).   
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5.5. Enquesta: percepció de l’assoliment dels coneixements i aptituds de 

la CSiCS per part dels estudiants  

 

L’últim que s’ha dut a terme en el transcurs de la recerca, ha estat l’enquesta als estudiants de tots 

els graus de la UPC per a saber el seu nivell de coneixements segons la CSiCS. A última instància, 

també s’han inclòs els estudiants de màster dins la mostra donada la baixa participació dels 

estudiants de grau. 

La mostra total era d’uns 18.598 alumnes (Taula 6), finalment, han contestat l’enquesta uns 390 

alumnes, un 2,09% de la població total. A continuació, es desglossa a la taula 6, el percentatge 

d’alumnes que han respòs el qüestionari per escola, el qual no varia massa entre escoles (entre 

1’31% el valor de participació més baix i 3’46% el més alt). 

Taula 6: Alumnes mostra total enquesta per escola (UPC).   Font: UPC 

ESCOLA 

Número d’alumnes als 

que se’ls ha enviat el 

qüestionari 

Número d’alumnes 

que han respost el 

qüestionari 

Percentatge 

d’alumnes que han 

respost el qüestionari 

FME 360 12 3’33% 

ESEIAAT 2925 51 1’74% 

ETSAB 2053 27 1’31% 

ETSETB 1372 38 2’76% 

ETSEIB 2659 42 1’57% 

ETSECCPB 971 24 2’47% 

FIB 1874 40 2’13% 

FNB 596 14 2’34% 

EEBE 2516 57 2’26% 

EPSEB 606 21 3,46% 

EPSEM 697 14 2,00% 

EPSEVG 1117 21 1’88% 

FOOT 343 6 1’74% 

ESAB 509 15 2’94% 

CFIS2 - 7 - 

ALTRES3 - 1 - 

Total 18598 390 2’09% 

 

                                                            
2 Centre de Formació Interdisciplinària Superior. Aquesta escola no s’ha tingut en compte en la present 

recerca.  
3 ALTRES fa referència a una Universitat estrangera.  
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El qüestionari (es troba complet a l’Annex 2), que s’ha enviat a través del correu electrònic a tot 

l’alumnat, consisteix; Primerament, en una petita introducció de l’objectiu del qüestionari i les 

seves instruccions seguit per unes preguntes de caràcter més general i finalment, es troben les 7 

preguntes a respondre.  

Aquestes 7 preguntes principals es subdivideixen en 3 afirmacions en les que es comprenen els 3 

nivells de simplificats i adaptats de l’escala de Miller (saber, saber fer i saber com). 

Totes les preguntes fan referència a l’activitat de l’estudiant com a professional de l'enginyeria o 

l'arquitectura, i s'emmarquen en els estudis que està realitzant. 

 

DADES GENERALS 

Entre aquestes, s’ha cregut oportú preguntar als estudiants sobre gènere, edat, número de crèdits 

aprovats, escola en la que cursen els estudis i la titulació. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la Figura 6, s’observa el percentatge d’estudiants que han respòs al qüestionari que 

s’identifiquen amb el gènere masculí, un 68% de la mostra, amb el gènere femení, un 30% i 

finalment un 2% dels participant que no volen contestar. 

 

 

 

30%

68%

2%

GÈNERE

Dona Home No vull contestar

Figura 6: Gènere en el que s’identifiquen els estudiants de l’enquesta.   Font: Elaboració pròpia 
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A la Figura 7 s’observa que la proporció més gran d’alumnes que responen l’enquesta tenen una 

edat que es troba en la franja dels 19 als 22 anys.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons els crèdits aprovats, destaquen el número d’alumnes que han respost el qüestionari que 

tenen 120 o menys crèdits aprovats. Seguits de lluny (la meitat de les respostes) pels que tenen 

aprovats més de 180 crèdits (Figura 8). 
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Figura 7: Edat dels estudiants de l’enquesta.   Font: Elaboració pròpia 

Figura 8: Número de crèdits aprovats dels estudiants de l’enquesta.   Font: Elaboració pròpia 
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S’observa a partir de la Figura 9, que les escoles amb més número de respostes són; EEBE, 

ESEIAAT, FIB, ETSETB i ETSEIB, les quals coincideixen amb les escoles amb les que més 

estudiants s’han contactat amb l’excepció de la ETSETB (Taula 6). 
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Figura 9: Escola UPC dels estudiants de l’enquesta.   Font: Elaboració pròpia 
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Les titulacions en les que hi ha hagut més número de respostes, com es pot veure a partir de la 

Figura 10, són el grau en Enginyeria Informàtica i el grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials. De les titulacions englobades dins de l’opció d’Altres un 7/50 són d’Arquitectura 

Técnica, 32/50 són alumnes de màster i els 9/50 restants de dobles graus. 

 

Figura 10: Titulacions dels estudiants de l’enquesta.   Font: Elaboració pròpia 
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Els 39 alumnes que han escollit la opció Altres sobre la seva titulació: 

- 8 alumnes de grau (doble grau) 

- 31 alumnes de màster 

Graus els quals no hi ha hagut representació de cap alumne: 

- Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i  Sistemes de 

Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica 

- Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials 

- Grau en Enginyeria telemàtica 

- Grau en Enginyeria Minera 

- Grau en Paisatgisme  

- Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 

- Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 

- Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 

- Bachelor’s degree in Civil Engineering 

- Grau en Ciències i Tecnologies del Mar 

- Bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (UPC-UPF) 

- Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 

- Bachelor’s degree in Bioinformatics (UPF-UPC-UB) 

- Grau en Estadística (UB-UPC) 

- Grau en Economia-Estadística (UB-UPC) 

- Grau en Multimèdia 

- Bachelor’s degree in Video Game Design and Development 

- Grau en Disseny, Animació i Art Digital 

 

Seguidament, es representen de manera gràfica, els resultats obtinguts de tots els estudiants de 

grau i màster, combinat amb un anàlisi descriptiu bàsic d’aquests. L’escala que s’ha fet servir per 

a puntuar les respostes és la següent: Estic (1. Totalment en desacord / 2. Bastant en desacord / 3. 

Bastant d'acord / 4. Totalment d'acord / 5. Ns/nc). 

 

1. Respecte a la perspectiva històrica de la sostenibilitat (estat de l'art) i als 

problemes socials, econòmics i ambientals, tan a nivell local com global:  
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Figura 11: 1.1. Conec les principals causes, conseqüències i solucions   Font: Elaboració pròpia 
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Començant per la primera pregunta del qüestionari: Respecte a la perspectiva històrica de 

la sostenibilitat (estat de l'art) i als problemes socials, econòmics i ambientals, tan a nivell 

local com global, els resultats de les tres afirmacions 1.1. Conec les principals causes, 

conseqüències i solucions (Figura 11), 1.2. Sóc capaç d'analitzar les diferents dimensions de 

la sostenibilitat en la resolució d'un problema (Figura 12) i 1.3. Soc capaç d'identificar les 

principals causes i conseqüències (Figura 13) són bastant similars i destaca l’elecció de la 

resposta 3 (Bastant d’acord) amb diferència. 
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Figura 12: 1.2. Sóc capaç d'analitzar les diferents dimensions de la sostenibilitat en la resolució d'un 

problema   Font: Elaboració pròpia 

Figura 13: 1.3. Soc capaç d'identificar les principals causes i conseqüències   Font: Elaboració 

pròpia 
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2. Respecte als processos creatius i innovadors per contribuir al desenvolupament 

de productes i processos més sostenibles:  
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Figura 14: 2.1. Conec els conceptes de creativitat i innovació i estratègies per a desenvolupar-los  

Font: Elaboració pròpia 

Figura 15: 2.2. Sé utilitzar tècniques que estimulen la creativitat, la generació d'idees, i gestionar-

les de tal manera que resultin una innovació   Font: Elaboració pròpia 

Figura 16: 2.3. Soc capaç d'aportar noves idees i solucions en els projectes d'enginyeria o 

arquitectura per fer-los més sostenibles   Font: Elaboració pròpia 
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De la segona pregunta del qüestionari: Respecte als processos creatius i innovadors per 

contribuir al desenvolupament de productes i processos més sostenibles els resultats ja son 

una mica més diferents. En la primera i tercera afirmació 2.1. Conec els conceptes de 

creativitat i innovació i estratègies per a desenvolupar-los (Figura 14) i 2.3. Soc capaç 

d'aportar noves idees i solucions en els projectes d'enginyeria o arquitectura per fer-los més 

sostenibles (Figura 16) encara hi ha una majora d’alumnes que hi estan bastant d’acord, tot i 

que no de forma molt diferenciada. En la segona afirmació 2.2. Sé utilitzar tècniques que 

estimulen la creativitat, la generació d'idees, i gestionar-les de tal manera que resultin una 

innovació (Figura 15), la resposta més seleccionada és la número dos, amb el qual els 

estudiants estan bastant en desacord encara que, el número de respostes vagi molt seguit de 

la opció 3 (bastant d’acord).   

 

3. Respecte a l'impacte ambiental de l'exercici de l'enginyeria o l'arquitectura:  
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3.1. Conec mètriques per mesurar l'impacte ambiental d'un 

projecte i les tecnologies per la seva reducció

Figura 17: 3.1. Conec mètriques per mesurar l'impacte ambiental d'un projecte i les tecnologies per 

la seva reducció   Font: Elaboració pròpia 

Figura 18: 3.2. Sé mesurar l'impacte ambiental d'un projecte tecnològic o arquitectònic usant les 

mètriques apropiades   Font: Elaboració pròpia 
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Respecte a l'impacte ambiental de l'exercici de l'enginyeria o l'arquitectura, la tercera 

pregunta del qüestionari, hi ha un “empat” entre els alumnes que estan bastant d’acord (127 

alumnes) i bastant en desacord (124 alumnes) envers a la primera afirmació, 3.1. Conec 

mètriques per a mesurar l'impacte ambiental d'un projecte i les tecnologies per la seva 

reducció (Figura 17). En l’afirmació 3.2. Sé mesurar l'impacte ambiental d'un projecte 

tecnològic o arquitectònic usant les mètriques apropiades (Figura 18) hi ha una majoria 

d’alumnes els quals estan bastant en desacord, es destaca que aquesta és l’afirmació on la 

opció de totalment en desacord ha obtingut més quantitat de respostes de tot el qüestionari tot 

i que seguit d’un empat d’alumnes que escullen puntuar-la entre la opció de totalment en 

desacord i bastant d’acord. L’última afirmació, 3.3. Soc capaç de tenir en compte els afectes 

ambientals en els projectes i solucions tecnològiques en els que participo (Figura 19), ha 

obtingut uns resultats on, majoritàriament, els estudiants hi estan bastant d’acord.  

 

4. Respecte l'impacte social d'exercir l'enginyeria o l'arquitectura: 
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4.1. Conec l'impacte social (l'accessibilitat, l'ergonomia i la 

seguretat dels productes, justícia social, equitat, diversitat i 

transparència) d'un projecte d'enginyeria o arquitectura

Figura 19: 3.3. Soc capaç de tenir en compte els afectes ambientals en els projectes i solucions 

tecnològiques en els que participo   Font: Elaboració pròpia 

Figura 20: 4.1. Conec l'impacte social (l'accessibilitat, l'ergonomia i la seguretat dels productes, 

justícia social, equitat, diversitat i transparència) d'un projecte d'enginyeria o arquitectura             

Font: Elaboració pròpia 
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els projectes i solucions tecnològiques en els que participo
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Els resultats de les afirmacions de la quarta pregunta, Respecte l'impacte social d'exercir 

l'enginyeria o l'arquitectura segueixen el mateix patró, on la puntuació de la resposta més 

destacada és la d’estar bastant d’acord tant en l’afirmació 4.1. Conec l'impacte social 

(l'accessibilitat, l'ergonomia i la seguretat dels productes, justícia social, equitat, diversitat i 

transparència) d'un projecte d'enginyeria o arquitectura (Figura 20), 4.2. Sé valorar el grau 

d'accessibilitat, la qualitat ergonòmica, el nivell de seguretat i l'impacte sobre la societat, així 

com introduir la justícia social, equitat, diversitat i transparència als projectes d'enginyeria o 

arquitectura (Figura 21) i com en l’afirmació 4.3. Soc capaç de tenir en compte els aspectes 

d'accessibilitat, qualitat ergonòmica, nivell de seguretat i impacte sobre la societat en els 

projectes d'enginyeria o arquitectura (Figura 22).  
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4.3. Soc capaç de tenir en compte els aspectes 

d'accessibilitat, qualitat ergonòmica, nivell de seguretat i 

impacte sobre la societat en els projectes d'enginyeria o 

arquitectura

Figura 21: 4.2. Sé valorar el grau d'accessibilitat, la qualitat ergonòmica, el nivell de seguretat i 

l'impacte sobre la societat, així com introduir la justícia social, equitat, diversitat i transparència 

als projectes d'enginyeria o arquitectura   Font: Elaboració pròpia 

Figura 22: 4.3. Soc capaç de tenir en compte els aspectes d'accessibilitat, qualitat ergonòmica, nivell 

de seguretat i impacte sobre la societat en els projectes d'enginyeria o arquitectura  Font: Elaboració 

pròpia 
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5. Respecte a la gestió econòmica sostenible d'un projecte d'enginyeria o 

arquitectura:  
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5.3. Sóc capaç de planificar i fer el seguiment econòmic 

d'un projecte tecnològic durant tota la seva vida útil
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5.2. Sóc capaç d'analitzar casos reals de planificació i 

pressupostos de projectes

Figura 23: 5.1. Conec els punts fonamentals d'un pla de negoci, gestió i planificació de projectes   

Font: Elaboració pròpia 

Figura 24: 5.2. Sóc capaç d'analitzar casos reals de planificació i pressupostos de projectes        

Font: Elaboració pròpia 

Figura 25: 5.3. Sóc capaç de planificar i fer el seguiment econòmic d'un projecte tecnològic durant 

tota la seva vida útil   Font: Elaboració pròpia 
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De la cinquena pregunta, Respecte a la gestió econòmica sostenible d'un projecte 

d'enginyeria o arquitectura tant l’afirmació 5.1. Conec els punts fonamentals d'un pla de 

negoci, gestió i planificació de projectes (Figura 23), com la 5.2. Sóc capaç d'analitzar casos 

reals de planificació i pressupostos de projectes (Figura 24) tenen una resposta majoritària 

amb una puntuació de 3 (Bastant d’acord), però seguit d’una tendència en el desacord, el que 

es fa notori a l’afirmació 5.3. Sóc capaç de planificar i fer el seguiment econòmic d'un projecte 

tecnològic durant tota la seva vida útil (Figura 25) on la resposta de bastant d’acord i bastant 

en desacord “empaten” en número seguit per la de totalment en desacord.  

 

6. Respecte el rol dels processos participatius i comunitaris a la promoció de la 

sostenibilitat:  
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6.1. Conec el concepte i exemples de treball col·laboratiu i 

les seves implicacions en la transformació de la societat
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6.2. Soc capaç de valorar les implicacions d'un treball 

col·laboratiu comunitari a la sostenibilitat d'un projecte

Figura 26: 6.1. Conec el concepte i exemples de treball col·laboratiu i les seves implicacions en la 

transformació de la societat   Font: Elaboració pròpia 

Figura 27: 6.2. Soc capaç de valorar les implicacions d'un treball col·laboratiu comunitari a la 

sostenibilitat d'un projecte   Font: Elaboració pròpia 
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Respecte el rol dels processos participatius i comunitaris a la promoció de la sostenibilitat 

(sisena pregunta) on la resposta que predomina a les tres afirmacions; 6.1. Conec el concepte 

i exemples de treball col·laboratiu i les seves implicacions en la transformació de la societat 

(Figura 26);  6.2. Soc capaç de valorar les implicacions d'un treball col·laboratiu comunitari 

a la sostenibilitat d'un projecte (Figura 27); 6.3. Soc capaç d'utilitzar eines de treball 

col·laboratiu als projectes d'enginyeria o arquitectura en els que participo (Figura 28), és la 

d’estar bastant d’acord seguit no molt lluny per l’opció de bastant en desacord.  

 

7. Respecte a l'aplicació de principis ètics relacionats amb els valors de la 

sostenibilitat en el TEU comportament personal i professional:   
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7.1. Conec els principis deontològics relacionats amb la 

sostenibilitat i les lleis i normatives relaciones amb la 

sostenibilitat en el meu àmbit professional
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6.3. Soc capaç d'utilitzar eines de treball col·laboratiu als 

projectes d'enginyeria o arquitectura en els que participo

Figura 28: 6.3. Soc capaç d'utilitzar eines de treball col·laboratiu als projectes d'enginyeria o 

arquitectura en els que participo   Font: Elaboració pròpia 

Figura 29: 7.1. Conec els principis deontològics relacionats amb la sostenibilitat i les lleis i 

normatives relaciones amb la sostenibilitat en el meu àmbit professional   Font: Elaboració pròpia 
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Per acabar, l’última pregunta (setena pregunta) del qüestionari Respecte a l'aplicació de 

principis ètics relacionats amb els valors de la sostenibilitat en el TEU comportament 

personal i professional, el resultat de la primera afirmació 7.1. Conec els principis 

deontològics relacionats amb la sostenibilitat i les lleis i normatives relaciones amb la 

sostenibilitat en el meu àmbit professional (Figura 29) és el més ajustat entre la resposta 

bastant en desacord i bastant d’acord, tot i que guanya per poca diferència aquesta última. En 

les afirmacions 7.2. Soc capaç de valorar les implicacions dels principis deontològics 

relacionats amb la sostenibilitat en un projecte d'enginyeria o arquitectura (Figura 30) i 7.3. 

Soc capaç de proposar solucions i estratègies per impulsar projectes coherents amb els 

principis deontològics relacionats amb la sostenibilitat (Figura 31) s’eixampla una mica la 

diferència entre les dos respostes predominants (puntuació 2 i 3, bastant en desacord i bastant 

d’acord).  
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7.3. Soc capaç de proposar solucions i estratègies per 

impulsar projectes coherents amb els principis deontològics 

relacionats amb la sostenibilitat

Figura 30: 7.2. Soc capaç de valorar les implicacions dels principis deontològics relacionats amb 

la sostenibilitat en un projecte d'enginyeria o arquitectura   Font: Elaboració pròpia 

Figura 31: 7.3. Soc capaç de proposar solucions i estratègies per impulsar projectes coherents amb 

els principis deontològics relacionats amb la sostenibilitat   Font: Elaboració pròpia 
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5.5.1. Resum de les tendències de les respostes de l’enquesta 

 

A continuació s’agrupen en tres classes els resultats de totes les respostes a les preguntes del 

qüestionari segons les tendències generals d’aquestes. S’han dividit en: 

 

- Positiva (la tendència és una majoria molt àmplia de respostes que es decanten per la 

resposta bastant d’acord, seguit amb distància pel bastant en desacord i el totalment 

d’acord (ajustats), un resultat baix de totalment en desacord i finalment ns/nc amb la pitjor 

representació): 

o 1. Respecte a la perspectiva històrica de la sostenibilitat (estat de l'art) i als 

problemes socials, econòmics i ambientals, tan a nivell local com global 

 1.1 Conec les principals causes, conseqüències i solucions 

 1.2 Sóc capaç d'analitzar les diferents dimensions de la sostenibilitat en 

la resolució d'un problema 

 1.3 Soc capaç d'identificar les principals causes i conseqüències 

o 2. Respecte als processos creatius i innovadors per contribuir al 

desenvolupament de productes i processos més sostenibles: 

 2.3 Soc capaç d'aportar noves idees i solucions en els projectes 

d'enginyeria o arquitectura per fer-los més sostenibles 

o 3. Respecte a l'impacte ambiental de l'exercici de l'enginyeria o 

l'arquitectura 

 3.3 Soc capaç de tenir en compte els afectes ambientals i solucions 

tecnològiques en els projectes en els que participo 

o 5. Respecte a la gestió econòmica sostenible d'un projecte d'enginyeria o 

arquitectura:  

 5.1 Conec els punts fonamentals d'un pla de negoci, gestió i planificació 

de projectes 

 

- Més positiva que negativa (la tendència de les respostes és una majoria d’estudiants 

escullen l’opció de bastant d’acord, seguit no molt lluny pel que escullen bastant en 

desacord. Les opcions totalment d’acord i en desacord tenen igualtat de representació, tot 

i que més baixa comparada amb les dos primeres opcions, l’última opció és la de ns/nc): 

o 2. Respecte als processos creatius i innovadors per contribuir al 

desenvolupament de productes i processos més sostenibles. 

 2.1 Conec els conceptes de creativitat i innovació i estratègies per a 

desenvolupar-los 

o 4. Respecte l'impacte social d'exercir l'enginyeria o l'arquitectura: 

 4.1 Conec l'impacte social (l'accessibilitat, l'ergonomia i la seguretat dels 

productes, justícia social, equitat, diversitat i transparència) d'un projecte 

d'enginyeria o arquitectura 

 4.2 Sé valorar el grau d'accessibilitat, la qualitat ergonòmica, el nivell de 

seguretat i l'impacte sobre la societat, així com introduir la justícia social, 

equitat, diversitat i transparència als projectes d'enginyeria o arquitectura 

 4.3 Soc capaç de tenir en compte els aspectes d'accessibilitat, qualitat 

ergonòmica, nivell de seguretat i impacte sobre la societat en els 

projectes d'enginyeria o arquitectura 
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o 6. Respecte el rol dels processos participatius i comunitaris a la promoció de 

la sostenibilitat:  

 6.1  Conec el concepte i exemples de treball col·laboratiu i les seves 

implicacions en la transformació de la societat 

 6.2  Soc capaç de valorar les implicacions d'un treball col·laboratiu 

comunitari a la sostenibilitat d'un projecte 

 6.3 Soc capaç d'utilitzar eines de treball col·laboratiu als projectes 

d'enginyeria o arquitectura en els que participo 

o 7. Respecte a l'aplicació de principis ètics relacionats amb els valors de la 

sostenibilitat en el TEU comportament personal i professional: 

 7.3 Soc capaç de proposar solucions i estratègies per impulsar projectes 

coherents amb els principis deontològics relacionats amb la sostenibilitat 

 

- Negativa (la tendència a la resposta més seleccionada és la de la opció bastant en 

desacord, seguida de prop per la de bastant d’acord i amb més o menys distància la de 

totalment en desacord, ja de lluny la resposta de totalment d’acord i finalment la de ns/nc): 

o 2. Respecte als processos creatius i innovadors per contribuir al 

desenvolupament de productes i processos més sostenibles:  

 2.2 Sé utilitzar tècniques que estimulen la creativitat, la generació 

d'idees, i gestionar-les de tal manera que resultin una innovació 

o 3. Respecte a l'impacte ambiental de l'exercici de l'enginyeria o 

l'arquitectura:  

 3.1 Conec mètriques per mesurar l'impacte ambiental d'un projecte i les 

tecnologies per la seva reducció 

 3.2 Sé mesurar l'impacte ambiental d'un projecte tecnològic o 

arquitectònic usant les mètriques apropiades 

o 5. Respecte a la gestió econòmica sostenible d'un projecte d'enginyeria o 

arquitectura 

 5.2 Sóc capaç d'analitzar casos reals de planificació i pressupostos de 

projectes 

 5.3 Sóc capaç de planificar i fer el seguiment econòmic d'un projecte 

tecnològic durant tota la seva vida útil 

o 7. Respecte a l'aplicació de principis ètics relacionats amb els valors de la 

sostenibilitat en el TEU comportament personal i professional: 

 7.1 Conec els principis deontològics relacionats amb la sostenibilitat i les 

lleis i normatives relaciones amb la sostenibilitat en el meu àmbit 

professional 

 7.2 Soc capaç de valorar les implicacions dels principis deontològics 

relacionats amb la sostenibilitat en un projecte d'enginyeria o 

arquitectura 
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6.  DISCUSSIÓ 

 

L’objectiu general de la present recerca ha sigut la diagnosi de de l’estat d’implementació, la seva 

avaluació i la valoració de l’aprenentatge de la introducció de la Competència en Sostenibilitat 

i Compromís Social a tots els graus que s’imparteixen a la Universitat Politècnica de Catalunya.  

Les eines metodològiques que s’han fet servir en aquest projecte per tal d’aconseguir els objectius 

marcats, coincideixen en que son les idònies segons l’Assessment of sustainability competències: 

a literatura review and pathways for future research and practice (The Central European Review 

of Economics and Management, 2019) en el que es posen de rellevància les eines d’avaluació 

qualitativa emergents.  

Per començar, es requeria conèixer en quines assignatures s’implementava aquesta competència. 

Al revisar les memòries de grau, s’observa que tots els graus tenen, almenys, dos assignatures 

amb aquesta competència. Freqüentment, una d’aquestes és el Treball de Fi de Grau. 

La informació per saber l’estat de la implementació de la CSiCS, queda constatada una vegada 

duts a terme els grups focals i les entrevistes. 

Durant la realització dels grups focals, sorgeix la temàtica del Treball Final de Grau. Assignatura 

en la que s’havia plantejat treballar la CSiCS, amb una guia i una rúbrica (en algunes escoles). 

Tot i que a dia d’avui, la competència no es té en compte sinó és que el treball és explícitament 

sostenibilista. El que posa en dubte si realment es treballa aquesta competència en les altres 

assignatures que la tenen implementada, les quals no tenen relació directe amb la sostenibilitat. 

La integració de la competència (SiCS) en assignatures, exceptuant les que no son de caire 

ambiental o sostenibilista, és confusa i no se sap ben bé com es treballa. Es deixa a la voluntat 

de cada professor ja que no hi ha unes directrius específiques en les guies docents, i al ser 

temàtiques les quals el professorat no domina, costa més d’integrar en assignatures que no són 

específiques del tema i d’impartir coneixements relacionats.  

No hi ha un perfil d’actor determinat a totes les escoles que sigui l’encarregat de coordinar les 

competències. Tot i això, la majoria de coordinadors de sostenibilitat que s’han contactat son 

coneixedors de la competència (92%), encara que poc més de la meitat consideren que és una 

competència ben aplicada als graus dels que participen (58%). 

L’avaluació de la CSiCS és diferent a cada escola i no hi ha una metodologia clara de com 

avaluar-la. Es constata que hi ha escoles que avaluen per separat totes les competències d’una 

manera més qualitativa, tot i que la majoria ho fa de forma integrada a l’avaluació de l’assignatura, 

en què si s’aprova l’assignatura es supera la competència.  

Així doncs, l’avaluació de la competència encara es troba en l’estat que va descriure el Grup 

Singular de Recerca en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme de la UPC l’any 2016, anomenat 

Informe sobre la competència de Sostenibilitat i Compromís Social a la Universitat Politècnica 

Catalunya (Grup Singular de Recerca Sostenibilitat Tecnologia i Humanisme, 2016) en el que 

s’afirma que “l’avaluació de la competència SiCS es realitza de forma adequada si existeixen 

assignatures en els plans d’estudis a on s’imparteixen continguts de sostenibilitat, en cas contrari 

aquesta avaluació és només una justificació administrativa”.  
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Les escoles que avaluen la competència per separat, generalment es basen en la realització 

d’algunes activitats específiques de les que en surt una qualificació qualitativa.  

També, i es reafirma la declaració que es fa a l’Informe sobre la competència de Sostenibilitat i 

Compromís Social a la Universitat Politècnica Catalunya en que “l’avaluació de la SiCS està 

sotmesa en un caos monumental i cada centre actua de forma diferent segons la sensibilitat que 

l’equip directiu té cara aquests temes”. 

Al contrastar la informació a partir de les entrevistes i els grups focals, s’ha comprovat que tan 

les memòries de grau com les guies docents no estan actualitzades i son poc específiques envers 

a com es treballen les competències. 

En els grups focals, els professors participants emfatitzen que es necessita una aposta clara amb 

eines, mitjans i incentius que vinguin de la UPC, que facilitin el professorat la divulgació i 

l’elaboració de materials.  

En aquest sentit, al 3r seminari de treball “El rol de la universitat envers ODS. Construint una 

universitat crítica i compromesa” de l’11 de juliol de 2016 organitzat per la FAS i l’ACUP (FAS 

& Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), 2016), també es debat sobre la formació 

dels formadors i es constata una manca general de formació dels professors universitaris en alguns 

temes vinculats al desenvolupament sostenible. 

La falta de coordinació entre professors de les diferents escoles és una de les accions que posen 

en rellevància als grups focals realitzats. El professorat requereix un espai i eines per a treballar i 

col·lectivitzar esforços.  

Actualment, les iniciatives sostenibilistes que es posen en marxa a la universitat estan aïllades en 

algunes escoles i potenciades per professors o grups de professors en particular.  

Un projecte similar al present, dut a terme el 15 de març de 2016 a la Universitat de Girona (Geli 

de Ciurana, 2016) anomenat UdG-Iniciative, es centra en la formació per professors de totes les 

disciplines interessats en la sostenibilitat a través d’un seminari de tres parts. En primer lloc es va 

“analitzar la situació de la sostenibilitat dels plans d’estudis en els que impartien docència els 

professors participants en el seminari. Les diferents experiències personals varen generar un debat 

en el que es va parlar de la competència transversal de sostenibilitat que la UdG te per a tots els 

plans d’estudis. La segona sessió es va treballar sobre les competències que tenien els professors 

i les que haurien de tenir per a treballar la sostenibilitat a les seves classes. I per últim, es va 

elaborar un document DAFO del procés d’incorporar la sostenibilitat al currículum dels estudis 

de la UdG”.   

 

A la UPC, el professorat de les assignatures de sostenibilitat està motivat i sensibilitzat en la 

temàtica però defensa que portar al dia l’assignatura és costós a nivell d’inversió de temps i 

falta de recursos, ja que és una temàtica que canvia molt ràpidament i està en constant evolució. 

La majoria està d’acord en què el compromís de la sostenibilitat a la UPC a nivell institucional 

ha disminuït molt des de la última crisi econòmica (2007-2008). Actualment, no hi ha una 

estratègia sòlida per apostar per la sostenibilitat i donen importància a la necessitat de 

l’elaboració d’un marc conceptual de referència a la totalitat dels estudis, de manera 

transversal i amb combinació amb l’assignatura obligatòria de sostenibilitat.  

De la mateixa manera, en el  3r seminari de treball “El rol de la universitat envers ODS. Construint 

una universitat crítica i compromesa” de l’11 de juliol de 2016 (FAS & Associació Catalana 
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d’Universitats Públiques (ACUP), 2016), també es debat la “importància i la necessitat d’establir 

un marc transversal i, si fos possible, únic per al sistema universitari català, que defineixi un 

mínim de contingut aplicable per a tots els estudis universitaris”. 

L’exemple de la UPC és un cas especial en el que és difícil fer una descripció a nivell d’universitat 

en general, ja que aquesta es divideix en moltes escoles diferents, cada una amb una direcció i 

equip de govern particular. Per exemple, les respostes dels “coordinadors de sostenibilitat” de les 

escoles varien en funció de la política de l’escola i la percepció general de la importància de la 

sostenibilitat en els graus que imparteixen. 

Tot i això, dins els grups de professors que imparteixen l’assignatura de Tecnologies 

Mediambientals i Sostenibilitat també hi ha discrepàncies.  Alguns professors defensen que 

l’assignatura hauria d’estar en els primers cursos perquè fos una base per uns coneixements en els 

que puguin treballar als següents cursos, d’altres diuen que hauria d’estar més endavant, ja que la 

sensibilitat de l’alumnat depèn molt del seu grau de maduresa (que augmenta amb l’edat). Segons 

els professors, una gran part dels estudiants no estan sensibilitzats en temes de sostenibilitat i no 

donen importància a l’assignatura. 

Amb l’objectiu de saber el grau d’assoliment del coneixement i les aptituds que requereix la 

CSiCS dels alumnes de grau (i finalment també de màster) i si hi ha diferències entre estudiants 

d’escoles diferents, es distribueix un qüestionari a tots els alumnes.  

 

La baixa participació de l’enquesta, amb només el 2% de participació, denota una falta d’interès 

general per part dels estudiants (tot i que també s’ha de tenir en compte el fet que, s’ha passat el 

qüestionari en època d’exàmens).  

 

S’observa a partir de les dades generals, que el percentatge de la identificació com a dones dels 

participants és d’un 30%, dada similar al percentatge de dones de nou accés a la UPC amb data 

2013, que era del 24’79% (Oficina de Gestió Sostenible i d’Igualtat d’Oportunitats (UPC), 2014). 

L’interval d’edat on es concentra més percentatge de les respostes és entre els 19 i els 22 anys i 

el número de crèdits aprovats és 120 o menys. Les titulacions en les que hi ha hagut més número 

de respostes són el grau en Enginyeria Informàtica i el grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials.  

 

Les escoles amb més número de respostes; EEBE, ESEIAAT, FIB, ETSETB i ETSEIB, 

coincideixen amb les escoles amb les que més estudiants s’han contactat (excepte la ETSETB). 

Degut el baix nombre de respostes en algunes escoles, no s’ha pogut realitzar un anàlisi de 

coneixements de la competència separant els alumnes per escoles sinó que s’ha realitzat a nivell 

d’universitat.  

 

Els estudiants puntuen positivament (molta diferència en la quantitat de respostes positives 

envers les negatives) la seva percepció sobre els tres nivells de competència (saber, saber fer, 

saber com) que han assolit respecte la perspectiva històrica de la sostenibilitat (estat de l’art) i als 

problemes socials, econòmics i ambientals, tan a nivell local com global, el que indica que tenen 

una base global de coneixements sobre sostenibilitat. 

També destaquen que són capaços de, per una banda, d’aportar noves idees i solucions respecte 

els processos creatius i innovadors per contribuir al desenvolupament de productes i processos 

més sostenibles. I per altra banda, de tenir en compte els afectes ambientals i solucions 

tecnològiques respecte a l’impacte ambiental de l’exercici de l’enginyeria o l’arquitectura.  
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De la mateixa manera, els estudiants valoren de manera positiva el coneixement que tenen sobre 

els punts fonamentals d’un pla de negoci i la gestió i planificació de projectes. És a dir, tenen una 

base teòrica respecte a la gestió econòmica sostenible de projectes d’enginyeria o arquitectura.  

Els estudiants puntuen més positivament que negativament (poca diferència en la quantitat 

de respostes positives envers les negatives) els seus coneixements dels conceptes de creativitat 

i innovació i les estratègies per a desenvolupar-los per a contribuir al desenvolupament de 

productes i processos més sostenibles. 

De manera global, respecte l’impacte social d’exercir l’enginyeria o l’arquitectura en els 3 nivells, 

el de conèixer l’impacte social, de saber valorar-lo (en tots els seus aspectes) i de ser capaç de 

tenir en compte aquest impacte sobre la societat en els projectes d’enginyeria o arquitectura. 

També, tots els nivells del rol dels processos participatius i comunitaris a la promoció de la 

sostenibilitat. En conèixer el concepte i exemples de treball col·laboratiu i les seves implicacions 

en la transformació de la societat, de ser capaç valorar-ho i d’utilitzar les seves eines per a la 

sostenibilitat d’un projecte d’arquitectura o d’enginyeria. 

Per últim, ser capaços de proposar solucions i estratègies per impulsar projectes coherents amb 

els principis deontològics relacionats amb la sostenibilitat respecte el propi comportament 

personal i professional.  

Envers a una puntuació de caire més negatiu (poca diferència en la quantitat de respostes 

negatives envers les positives), els estudiants confirmen que, respecte els processos creatius i 

innovadors per contribuir al desenvolupament de productes estan bastant en desacord en que 

sàpiguen utilitzar tècniques que estimulin la creativitat, la generació d’idees per tal de gestionar-

les i que resultin una innovació. 

Puntuen de manera més negativa el coneixement que tenen de les mètriques per mesurar l’impacte 

ambiental d’un projecte i les tecnologies per a la seva reducció i el fet de saber-ho mesurar. 

Respecte a la gestió econòmica sostenible d’un projecte, puntuen negativament tan la seva 

capacitat d’analitzar casos reals de planificació i pressupostos de projectes com la capacitat per 

fer el seguiment econòmic durant tota la seva vida útil. 

Per finalitzar, respecte a l’aplicació dels principis ètics relacionats amb els valors de la 

sostenibilitat segons el comportament personal i professional, es puntua negativament els seus 

coneixement dels principis deontològics de la sostenibilitat i les lleis i normatives en l’àmbit de 

cada estudiant. Tampoc el fet de ser capaç de valorar les implicacions que tenen aquets principis 

en un projecte d’enginyeria o arquitectura.  

En la recerca per poder comparar els resultats obtinguts s’hi afegeix la dificultat per trobar 

estudis en relació al nivell de competències en sostenibilitat d’estudiants d’educació 

superior, i més en particular, en estudis tecnològics (enginyeria i arquitectura).  

Tot i això, hi ha algun estudi amb el que es pot contrastar algun dels resultats obtinguts, aquest és 

el cas de University presidents' conceptualizations of sustainability in higher education dut a 

terme l’any 2009 per Faculty of Science, Dalhousie University, Halifax, Canada (Wright, 2009) 

en el que es conclou que les conceptualitzacions del desenvolupament sostenible de la mostra 

d’estudiants tendeix a centrar-se més en els aspectes mediambientals de la sostenibilitat, més que 

en els aspectes socials i econòmics. En el cas del present estudi, dels tres aspectes de la 
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sostenibilitat (i els seus tres nivells de saber, saber com i saber fer) les tendències son més 

positives que negatives en els tres aspectes encara que destaca més positivament l’aspecte social.  

Un altre estudi a destacar, What do Final Year Engineering Students Know About Sustainable 

Development del Dublin Institute of Technology realitzat el 2012 (Nicolaou & Conlon, 2012),  

identifica llacunes de coneixement substancials pel que fa a les qüestions socials del 

desenvolupament sostenible i la legislació, les polítiques i les normes del desenvolupament 

sostenible. Aquest resultat és comparable amb el present en la mesura que els estudiant també 

tenen una percepció negativa dels seus coneixements dels principis deontològics de la 

sostenibilitat i les lleis i normatives en l’àmbit de cada estudiant. 

La temàtica dels ODS ha quedat relegada a un segon pla, ja que a les entrevistes i grups focals 

s’ha donat més importància a una bona contextualització i diagnosi de l’estat actual de la CSiCS 

a la UPC.  

No obstant, entorn als ODS s’han generat unes de les discrepàncies més notòries en la 

realització tan dels grups focals com de les entrevistes. Aquests objectius, es treballen de 

diferents maneres depenen de l’escola, o només es mencionen o es treballen fent fer a els alumnes 

algun exercici. Sobre la integració dels ODS als estudis hi ha professors que veuen factible una 

assignatura general dels ODS i en canvi, n’hi ha d’altres que no veuen clar una ampliació de la 

seva integració i defensen que amb una explicació i alguns exercicis per treballar-los és suficient. 

En aquest sentit, un 75% dels entrevistats com a coordinadors de sostenibilitat de les diferents 

escoles son coneixedors dels ODS, l’altre 25% no ho és. I en preguntar per la introducció dels 

ODS a les titulacions, un 75% hi està a favor mentre que el restant 25% no ho té clar. 

 

Dos de les escoles que estan a favor de la seva introducció al currículum universitari, defensen 

que no és una opció no fer-ho, tenen els ODS com a marc de treball i els estan intentant integrar 

en un mapa de la CSiCS que han fet per als seus graus. Altres puntualitzen que els ODS s’han 

d’introduir a tot arreu si es vol que generin impacte (ajuntaments, col·legis...) i que és millor 

integrar-ho en altres assignatures i barrejar-ho amb les oportunitats de negoci que té això. Es vol 

treballar amb els ODS perquè hi ha un consentiment global, és més fàcil obtenir finançament, 

seguir la normativa...  

 

Sobre aquesta qüestió, es coincideix amb el que es va tractar a 3r seminari de treball “El rol de la 

universitat envers ODS. Construint una universitat crítica i compromesa” de l’11 de juliol de 

2016 (FAS & Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), 2016) en el que “es proposa 

la nova Agenda Global dels ODS com a possible marc comú i que la  universitat com a institució 

integri i es cregui l’Agenda Global i que, per tant, lideri iniciatives per promoure els ODS. També 

es destaca la importància del poder institucional per promoure una formació vinculada als ODS. 

Cal, doncs, fer incidència a les estratègies de Responsabilitat Social Universitària per incorporar 

una formació compromesa i transformadora”. 

I a una escala més concreta, es planteja: 

- Integració curricular dels ODS als plans d’estudi, adaptant continguts per cada grau.  

- Creació d’un mòdul sobre els ODS adaptat a cada àmbit de coneixement. 

- Incrementar l’oferta d’assignatures optatives relacionades amb els ODS.  

- Sensibilització i capacitació del professorat universitari.  
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7.  CONCLUSIONS 

 

7.1. La implementació i l’avaluació en la impartició i l’aprenentatge de 

la CSiCS als graus de la UPC 
 

Les conclusions s’han estructurat en relació al plantejament dels objectius inicials: 

Estat dels graus 

A partir de la revisió de les memòries d’un total de 66 graus de les diferents escoles de la UPC 

s’ha comprovat que a nivell d’implementació, la CSiCS es troba a tots els graus revisats com a 

mínim en dos assignatures. Aquesta competència predomina en assignatures com projectes, 

assignatures de caire ambiental o sostenibilista i Treballs de Final de Grau. 

Malgrat això, no es pot assegurar que la competència es treballi a totes les assignatures on està 

implementada, sinó és en una assignatura directament relacionada amb la sostenibilitat. Només el 

36% dels graus tenen assignatures relacionades. 

Una alta proporció dels coordinadors de sostenibilitat entrevistats són coneixedors de la 

competència SiCS però poc més de la meitat creuen que la seva aplicació és correcte.  

Les úniques escoles on s’imparteixen assignatures amb títol referent a la sostenibilitat 

(obligatòries o optatives), son l’EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT i la ETSEIB. Tecnologies 

Mediambientals i Sostenibilitat és l’única assignatura de caràcter obligatori, i encara que sigui 

comuna en aquestes escoles i tingui la mateixa procedència (Càtedra UNESCO), cada escola 

l’estructura d’una manera diferent depenen de la percepció del professorat que la imparteix. 

 

L’avaluació de la CSiCS en aquesta assignatura no és igual a totes les escoles. Algunes escoles 

avaluen la competència (totes les competències transversals) de forma independent, però la 

majoria ho fa de forma integrada a l’avaluació de l’assignatura, de manera que, si s’aprova 

l’assignatura es supera la competència.  

 

Situació a nivell del professorat 

El professorat que imparteix Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat creu que la motivació i 

coneixement en matèria de sostenibilitat entre el professorat general és baixa. Com a 

conseqüència, els coneixements de l’assignatura de sostenibilitat no tenen continuació les altres 

assignatures.  

Els professors també destaquen la manca de recursos i eines per part de la UPC per a facilitar 

l’actualització de l’assignatura o integrar la sostenibilitat en altres. Consideren que s’hauria de 

potenciar la coordinació entre les diferents escoles que l’assignatura, per tal de poder realitzar un 

treball més col·laboratiu. 
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Situació a nivell institucional 

La majoria del professorat dels grups focals està d’acord en que hi ha hagut una desconnexió de 

la sostenibilitat a nivell institucional. Altres professors pensen que, a més a més s’ha produït una 

desconnexió del compromís de la sostenibilitat a nivell institucional amb el compromís de la 

sostenibilitat en els estudis.  

Diferents professors expressen que la UPC havia tingut un compromís molt gran en les temàtiques 

de medi ambient i sostenibilitat, en els que era un referent i estava en l’elit de les universitats 

Europees (número 1 entre les universitats espanyoles). Però des de la crisi econòmica del 2007-

2008 es van retallar molts dels ajuts i suports als programes específics en sostenibilitat. 

Actualment no hi ha una estratègia sòlida que aposti per la sostenibilitat. Des de la UPC no hi ha 

unes directrius clares de com ha de ser o què s’ha de tractar en els diferents graus. 

 

Situació a nivell d’alumnat 

Des de la perspectiva del professorat, una de les condicions més rellevants en l’assignatura de 

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat per a la l’èxit en l’aprenentatge dels estudiants és el 

seu grau de maduresa (com més madurs més sensibilitat sostenibilista). En molts casos, tenen una 

visió local del món, d’un estudiant d’enginyeria que moltes vegades és poc sensible a altres temes 

més enllà de la tecnologia. Els seus coneixements de sostenibilitat coixegen en temes com lleis, 

ISOS... els quals son de gran importància per quan surtin al món laboral. 

A partir de l’enquesta realitzada (tot i la molt baixa participació, un 2% del total de la mostra) per 

a analitzar la percepció de l’assoliment dels coneixements i aptituds de la CSiCS per part dels 

estudiants en referència a l’exercici de l’enginyeria o l’arquitectura, s’observa:  

Una percepció positiva (més quantitat de respostes positives) per part dels estudiants en tots els 

nivells de la competència respecte la perspectiva històrica de la sostenibilitat (estat de l’art) i als 

problemes socials, econòmics i ambientals, tan a nivell local com global.  

Es veuen capaços d’aportar solucions als processos creatius i innovadors per contribuir al 

desenvolupament de productes i processos més sostenibles i tenir en compte els efectes ambientals 

i solucions tecnològiques respecte a l’impacte ambiental de l’exercici de l’enginyeria o 

l’arquitectura. Com també de, conèixer els punts fonamentals d’un pla de negoci i la gestió i 

planificació de projectes (gestió econòmica sostenible dels seus projectes).  

Els estudiants tenen una percepció més positiva que negativa (però amb una diferència més petita 

en la quantitat de respostes) envers el coneixement dels conceptes de creativitat i innovació i les 

estratègies per a contribuir al desenvolupament de productes i processos més sostenibles. 

Conèixer l’impacte social, saber valorar-lo (en tots els seus aspectes) i ser capaç de tenir en 

compte aquest impacte sobre la societat. En conèixer el concepte i exemples de treball 

col·laboratiu i les seves implicacions en la transformació de la societat, ser capaç de valorar-lo i 

utilitzar les seves eines per a la sostenibilitat d’un projecte. Així mateix, de ser capaços de 

proposar solucions i estratègies per impulsar projectes coherents amb els principis deontològics 

relacionats amb la sostenibilitat respecte el propi comportament personal i professional.  

Finalment, amb una quantitat de respostes més negatives que positives, els estudiant discrepen en 

saber utilitzar tècniques que estimulin la creativitat, la generació d’idees per tal de gestionar-les i 

que resultin una innovació per al desenvolupament de productes. De la mateixa manera perceben 
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baix el seu coneixement de les mètriques i la seva aplicació per mesurar l’impacte ambiental d’un 

projecte com les tecnologies per a la seva reducció. També la capacitat d’analitzar casos reals de 

planificació i pressupostos de projectes i fer-ne el seguiment econòmic durant tota la seva vida 

útil. Per últim, els estudiants perceben baix, el nivell de coneixement dels principis deontològics 

de la sostenibilitat i les lleis i normatives i la seva capacitat de valorar i aplicar aquets principis 

en un projecte d’enginyeria o arquitectura. 

 

7.2. Propers passos 
 

Aquesta recerca ha servit per fer una diagnosi general de l’estat de la competència de Sostenibilitat 

i Compromís Social a la UPC, seguint així el cicle 1 proposat a través de la investigació-acció. 

A continuació, es proposen una sèrie de passos per seguir el fil d’aquest projecte: 

Primer de tot, caldria reformular el qüestionari que s’ha passat als estudiants per introduir-hi la 

temàtica dels ODS. Una vegada refet el qüestionari, tornar-lo a enviar a tots els estudiants en una 

època que no estiguin d’exàmens, per poder tenir uns resultats significatius a nivell quantitatiu de 

la seva percepció de l’assoliment dels coneixements i aptituds de la CSiCS. 

Una vegada obtingudes les dades, es podria fer un anàlisi dels resultats per escoles. D’aquesta 

manera es podria saber si hi ha diferència en el nivell d’assoliment de la CSiCS en escoles que 

tenen l’assignatura de Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat. 

A nivell més general, s’hauria de plantejar una estratègia a nivell de universitat del que es vol 

aconseguir en la temàtica de la sostenibilitat, marcar uns objectius assequibles a curt i a llarg 

termini i portar a terme les diferents accions per arribar a complir aquests objectius amb un 

compromís ferm per part de la UPC com a institució. 
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Annex 1 

                                                            
4 Bàrbara Sureda + Olga Alcaraz, Nuria Borràs, José López, Mª. Antònia Majó, Albert Turón 

ESCOLA GRAU ASSIGNATURES AMB LA CSiCS PROFESSORS 

EEBE 

Escola 

d’Enginyeria de 

Barcelona Est 

(Besòs) 

Grau en Enginyeria 

Biomèdica 

Estadística  

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 4 

Projectes d’Enginyeria  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

de l’Energia 

Estadística  

Projectes d’Enginyeria  

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 4 

Eficiència i Auditories Energètiques  

Integració i Gestió de Sistemes Energètics  

Innovation Management (OPT)  

Gestió d’Energia amb Equips Electronics 

(OPT) 
 

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

de Materials 

Estadística  

Selecció i Ecodisseny  

Projectes d’Enginyeria de Materials  

Innovation Management (OPT)  

Laboratori de Materials (OPT)  

Grau en Enginyeria 

Elèctrica 

Estadística  

Projectes d’Enginyeria  

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 4 

Innovation Management (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Electrònica 

Industrial i 

Automàtica 

Estadística  

Projectes d’Enginyeria  

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 4 

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Estadística  

Projectes d’Enginyeria  

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 4 

Innovation Management (OPT)  

Earthquake Engineering and Structural 

Dynamics (OPT) 
 

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Química 

Estadística  

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 4 

Projectes d’Enginyeria  

Innovation Management (OPT)  

Treball Final de Grau  

 

 

 

 

 

 

Doble titulació de 

grau en Enginyeria 

de Sistemes 

Aeroespacials i  

Sistemes de 

Telecomunicació o 

- - 
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5 Pere Busquets Rubio + Concepcion Lao Luque, José Font Soldevila, Maria Pura Alfonso Abella, 

Francesc Xavier de las Heras Cisa 

 

 

 

 

 

EETAC 

Escola 

d’Enginyeria de 

Telecomunicaci

ó i Aeroespacial 

de Castelldefels 

Enginyeria 

Telemàtica 

Grau en Enginyeria 

de Sistemes 

Aeroespacials 

Química  

Models per la gestió del trànsit aeri  

Grau en Enginyeria 

de Sistemes de 

Telecomunicació 

Empresa  

Projectes d’Enginyeria  

Serveis i Sistemes de Telecomunicació  

Tecnologies de la telecomunicació  

Optatives  

Pràctiques a l’empresa  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Telemàtica 

Empresa  

Projectes d’Enginyeria  

Arquitectura i xarxes i serveis telemàtics  

Disseny de serveis i aplicacions telemàtiques  

Optatives  

Treball Final de Grau  

Pràctiques a l’empresa  

EPSEB 

Escola 

Politècnica 

Superior 

d’Edificació de 

Barcelona 

Grau en 

Arquitectura 

Tècnica i Edificació 

Taller 3  

Arquitectura, Construcció i Ciutat a la 

Història d’Occident 
 

Taller 6  

Projectes d’Instal·lacions (OPT)  

Energia i Edificació (OPT)  

Diagnosi i Rehabilitació Energètica 

d’Edificis (OPT) 
 

Comunicació i Negociació (OPT)  

Grau en Enginyeria 

en Geoinformació i 

Geomàtica 

Topografia aplicada a l’Enginyeria Civil  

Organització i Gestió d’Empreses  

Enginyeria Ambiental  

Urbanisme i Ordenació del territori  

Treball Final de Grau  

EPSEM 

Escola 

Politècnica 

Superior 

d’Enginyeria de 

Manresa 

Grau en Enginyeria 

Minera 

Empresa  

Química Aplicada  

Hidrogeologia  

Projectes de Mineria  

Electrotècnica i Sistemes de Control  

Disseny i Excavació de Túnels i Cavitats  

Processament de Minerals  

Anglès Empresarial (OPT)  

Pràctiques externes (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Electrònica 

Industrial i 

Automàtica 

Química  

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 5 

Metodologia, Gestió i Orientació de 

Projectes 
 

Treball Final de Grau  

Tractament i Transmissió de la Informació 

(OPT) 
 

Pràctiques externes (OPT)  

Química  
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6 Jordi Albiol Rodríguez + José Juan de Felipe Blanch 
7 Maria Antonia Majó i Roca + Jaume Miret i Tomàs, Daniel Guasch i Murillo, Jordi Segalàs i Coral, 

Maria Antonia Majó i Roca, Joaquím Olivé Duran, Rafael Morillas Varón i Olga León Abarca 
8 Jaume Miret i Tomàs + Jordi Segalàs i Coral 

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 5 

Metodologia, Gestió i Orientació de 

Projectes 
 

Recursos energètics (OPT)  

Pràctiques externes (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Química 

Química  

Empresa  

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 5 

Organització de la Producció  

Metodologia, Gestió i Orientació de 

Projectes 
 

Formació optativa (OPT)  

Pràctiques externes (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

de Sistemes TIC 

Empresa  

Enginyeria i Projectes  

Integració de sistemes  

Grau en Enginyeria 

d’Automoció 

Automoció, mobilitat i sostenibilitat 6 

Motors tèrmics  

Habilitat i Seguretat  

Sistemes Productius i Logística (OPT)  

Sistemes de Propulsió (OPT)  

Pràctiques a l’Empresa 2 (OPT)  

Economia i Empresa (OPT)  

Treball Final de Grau  

 

 

EPSEVG 

Escola 

Politècnica 

Superior 

d’Enginyeria de 

Vilanova i la 

Geltrú 

Grau en Enginyeria 

Elèctrica 

Química  

Sostenibilitat i Accessibilitat 7 

Accionaments elèctrics  

Electrònica de potència  

Gestió de Projectes  

Sostenibilitat Aplicada (OPT) 8 

Grau en Enginyeria 

Electrònica 

Industrial i 

Automàtica 

Química  

Sostenibilitat i Accessibilitat 7 

Gestió de Projectes  

Enginyeria de Control  

Treball Final de Grau  

Pràctiques externes (OPT)  

Sostenibilitat Aplicada (OPT) 8 

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Química  

Expressió gràfica 2  

Sostenibilitat i Accessibilitat 7 

Sostenibilitat Aplicada (OPT) 8 

Grau en Enginyeria 

de Disseny 

Industrial i 

Desenvolupament 

del Producte 

Informàtica  

Química  

Maquetació i Prototip  

Sostenibilitat i Accessibilitat 7 

Sostenibilitat Aplicada (OPT) 8 

Grau en Enginyeria 

Informàtica 

Estructura de Computadors 1  

Arquitectura de Computadors  



92 

 

Treball Final de Grau  

Sostenibilitat Aplicada (OPT) 7 

ESAB 

Escola Superior 

d’Agricultura de 

Barcelona 

Grau en 

Paisatgisme 

(ETSAB) 

Gestió i Restauració del paisatge  

Taller de Projectes 2  

Taller de Projectes 6  

Pràctiques externes obligatòries  

Espai públic i disseny urbà  (OPT)  

Pràctiques externes optatives (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Alimentària 

Química 2  

Economia i Gestió d’Empreses  

Producció Vegetal  

Taller d’Enginyeria  

Anàlisi de Mercats i Valoració Agrària  

Gestió Ambiental de les Indústries 

Alimentàries 
 

Operacions de Processat d’Aliments  

Disseny d’Indústries Alimentaries  

Indústries Càrniques i Làctics  

Estudi de casos en la Indústria Alimentària  

Pràctiques externes optatives (OPT)  

Estadística Avançada (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

de Sistemes 

Biològics 

Ciències del Medi Natural  

Economia i Gestió d’Empreses  

Fonaments de Química aplicats a 

l’Enginyeria 
 

Fonaments Tecnològics de l’Enginyeria  

Bases biològiques de l’Enginyeria de 

Biosistemes 
 

Modelització i control de bioprocessos  

Tecnologies Específiques en Sistemes 

Biològics 
 

Enginyeria de Processos en Sistemes 

Biològics 
 

Pràctiques a l’empresa (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

de Ciències 

Agronòmiques 

Anàlisi de Mercats i Valoració Agrària  

Química 2  

Sistemes de Cultius  

Taller de projectes  

Estudis ambientals de projectes  

Postcollita i logística (OPT)  

Agroecologia (OPT)  

Estadística Avançada (OPT)  

Pràctiques externes (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Ciències 

Culinàries i 

Gastronòmiques 

(UB-UPC) 

- - 

 

 

 

 

Grau en Enginyeria 

en Tecnologies 

Aeroespacials 

Química  

Disseny d’aeronaus  

Química  
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9 Enric Carrera Gallissà i Antoni Escalas Cañellas + Juan Martínez Magaña, María Dolores Álvarez del 

Castillo, Gemma Molins Duran, Joaquim Olivé Duran, Ricard Giné Garriga 

 

 

 

 

ESEIAAT 

Escola Superior 

d’Enginyeries 

Industrial, 

Aeroespacial i 

Audiovisual de 

Terrassa 

Grau en Enginyeria 

de Vehicles 

Aeroespacials 

Sistemes hidràulics  

Grau en Enginyeria 

de Sistemes 

Audiovisuals 

Projectes d’Enginyeria  

Tecnologies ambientals i sostenibilitat 9 

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

de Disseny 

Industrial i 

Desenvolupament 

del Producte 

Tecnologies ambientals i sostenibilitat 9 

Metodologia y orientació a projectes  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

de Tecnologia i 

Disseny Tèxtil 

Tecnologies ambientals i sostenibilitat 9 

Metodologia y orientació a projectes  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Elèctrica 

Tecnologies ambientals i sostenibilitat 9 

Metodologia y orientació a projectes  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Electrònica 

Industrial i 

Automàtica 

Tecnologies ambientals i sostenibilitat 9 

Metodologia y orientació a projectes  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

en Tecnologies 

Industrials 

Química  

Tecnologies ambientals i sostenibilitat 9 

Enginyeria mecànica i materials (OPT)  

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Metodologia y orientació a projectes  

Tecnologies ambientals i sostenibilitat 9 

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Química 

Tecnologies ambientals i sostenibilitat 9 

Metodologia y orientació a projectes  

Treball Final de Grau  

ETSAB 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Arquitectura 

de Barcelona 

Grau en Estudis 

d’Arquitectura 

Matemàtiques 1  

Dibuix 1  

Física 1  

Bases per la Tècnica  

Bases per la Teoria  

Construcció 4  

Estructures 1  

Projectes 5  

Urbanística 3  

Representació arquitectònica 1  

Estructures 3  

Control gràfica de l’entorna natural i urbà en 

3D (OPT) 
 

Seminari sobre la intervenció a la ciutat 

(OPT) 
 

Pràctiques acadèmiques externes optatives 1 

(OPT) 
 

Pràctiques acadèmiques externes optatives 2 

(OPT) 
 

Treball Final de Grau  

 Física 1  
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10 Jordi Bou Serra + Rosa Maria Darbra Roman, Juan Jesús Pérez González, Joaquim Olivé Duran, Núria 

Saperas Plana, José Luis Cortina Pallás, César Alberto Valderrama Angel, Diana Tarrago, Monica Reig, 

Teresa Coll Ausio, Javier Giménez 

 

ETSAV 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Arquitectura 

del Vallès 

Grau en Estudis 

d’Arquitectura 

Construcció i condicionaments de l’espai 

urbà 
 

Taller d’Arquitectura i Projectes 7  

Urbanística 2. Ciutat i Projecte residencial  

Taller d’Arquitectura i projectes 7 (Tecno)  

Barcelona. Arquitectura. Imaginació (OPT)  

Pràctiques externes (OPT)  

Treball Final de Grau  

ETSECCPB 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Enginyers de 

Camins, Canals 

i Ports de 

Barcelona 

Grau en Enginyeria 

Civil 

Ciències aplicades  

Anàlisi i tecnologia d’estructures  

Enginyeria del cicle de l’aigua  

Enginyeria del terreny  

Enginyeria de Transport i Territori  

Projecte i construcció d’obres i 

infraestructures 
 

Grau en Enginyeria 

d’Obres Públiques 

Materials de construcció  

Enginyeria geotècnica  

Construcció d’Obres Marítimes  

Urbanisme i Sistemes territorials  

Història de les Obres Públiques (OPT)  

Sistemes d’Informació Geogràfica i 

Teledetecció (OPT) 
 

Treball Final de Grau  

Bachelor’s degree 

in Civil 

Engineering 

- - 

Grau en Ciències i 

Tecnologies del 

Mar 

Ampliació de Matemàtiques pel Medi 

Ambient 
 

Matemàtiques en Ciències del Mar  

Anàlisis Computacional i Eines de Solucions 

Intel·ligents 
 

Recursos Marins Vius, Renovables i No 

Renovables 
 

Disseny i Avaluació de Projectes en 

Enginyeria i Ciències del Mar (OPT) 
 

Gestió de Dades: Comunicacions, 

Programació i Simulació (OPT) 
 

Pràctiques externes (OPT)  

Treball Final de Grau  

ETSEIB 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Enginyeria 

Industrial de 

Barcelona 

Grau en Enginyeria 

en Tecnologies 

Industrials 

Empresa  

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 10 

Metodologia de Projectes  

Bachelor’s degree 

in Industrial 

Technologies and 

Economic Analysis 

(UPC-UPF) 

Enginyeria del Medi Ambient  

Gestió de Projectes  

Macroeconomia 3  

Innovació i canvi tecnològic (OPT)  

Treball Final de Grau  

 

 

 

Grau en Enginyeria 

de Tecnologies i 

Economia i Management (EiM)  

Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes 

Audiovisuals (OPT) 
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ETSETB 

Escola Tècnica 

Superior 

d’Enginyeria de 

Telecomunicaci

ó de Barcelona 

Serveis de 

Telecomunicació 

Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes 

Electrònics (OPT) 
 

Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes 

de Telecomunicació (OPT) 
 

Projecte Avançat d’Enginyeria Telemàtica 

(OPT) 
 

Grau en Enginyeria 

Electrònica de 

Telecomunicació 

Integració de Sistemes  

Processat d’energia elèctrica  

Grau en Enginyeria 

Física 

Química orgànica  

Biociència  

Electrònica  

Pràctiques a l’empresa (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Enginyeria 

Sistemes de 

Telecomunicació 

Empresa  

Projectes d’Enginyeria  

Projecte Avançat de Sistemes de 

Telecomunicació 
 

Grau en Enginyeria 

Telemàtica 

Empresa  

Projectes d’Enginyeria  

Projecte Avançat d’Enginyeria telemàtica 

(OPT) 
 

Treball Final de Grau  

FIB 

Facultat 

d’Informàtica de 

Barcelona 

Grau en Enginyeria 

Informàtica 

Estructura de computadors  

Matemàtiques 2  

Física  

Arquitectura de computadors  

Gràfics (OPT)  

Sistemes Distribuïts en Xarxa (OPT)  

Sistemes Operatius per Aplicacions 

Distribuïdes (OPT) 
 

Simulació (OPT)  

Multiprocessadors (OPT)  

Xarxes de computadors 2 (OPT)  

VLSI (OPT)  

Aplicacions i serveis web (OPT)  

Sistemes d’Informació per les 

Organitzacions (OPT) 
 

Pràctiques externes (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Ciència i 

Enginyeria de 

Dades (ETSETB, 

FME) 

Emprenedoria i Innovació  

Temes Avançats de Enginyeria de Dades 2  

Pràctiques externes (OPT)  

Treball Final de Grau  

Bachelor’s degree 

in Bioinformatics 

(UPF-UPC-UB) 

- - 

FME 

Facultat de 

Matemàtiques i 

Estadística 

Grau en 

Matemàtiques 

Modelització  

Mètode numèric i enginyeria (OPT)  

Estadística (OPT)  

Pràctiques externes (OPT)  

Grau en Estadística 

(UB-UPC) 
- - 

Principis d’Economia  

Econometria  
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Grau en Economia-

Estadística (UB-

UPC) 

Optimització financera (OPT)  

Pràctiques empresarials 2  

Treball Final de Grau  

FNB 

Facultat de 

Nàutica de 

Barcelona 

Grau en 

Tecnologies 

Marines 

Legislació marítima  

Propulsió elèctrica i electrònica  

Transports especials  

Grau en Nàutica i 

Transport Marítim 

Legislació marítima  

Radiocomunicacions  

Estiba  

Grau en Enginyeria 

en Sistemes i 

Tecnologia Naval 

Construcció i Propulsió Naval, Seguretat i 

Medi Ambient 
 

Projectes de Tecnologia i Sistemes Navals  

FOOT 

Facultat 

d’Òptica i 

Optometria de 

Terrassa 

Grau en Òptica i 

Optometria 

Estadística i Epidemiologia  

Farmacologia  

Instruments Optomètrics  

Direcció Tècnica d’Establiments d’Òptica  

Percepció Visual  

Contactologia Clínica 2  

Pràctiques externes  

Formació optativa (OPT)  

Treball Final de Grau  

CITM 

Centre de la 

Imatge i la 

Tecnologia 

Multimèdia 

Grau en Multimèdia 

Interacció Humà -Computadora  

Projectes  

Aplicacions web d’última generació  

Bloc d’especialització en tecnologies 

multimèdia aplicades 
 

Bloc d’especialització en metodologia 

científica i investigació aplicat a l’àmbit de 

la interacció humana - computadora i les 

tecnologies multimèdia 

 

Bloc d’especialització en producció 

fotogràfica 
 

Pràctiques externes (OPT)  

Treball Final de Grau  

Grau en Disseny i 

Desenvolupament 

de Videojocs 

Finançament i Models de Negoci  

Projecte 1  

Bachelor’s degree 

in Video Game 

Design and 

Development 

- - 

Grau en Disseny, 

Animació i Art 

Digital 

Industria d’Art Digital  

Distribució i Models de Negoci  

Projecte 3  

Treball Final de Grau  
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Annex 2 

Aprenentatge de competències en Sostenibilitat a la UPC 

Apreciat/da estudiant,  

L'objectiu d'aquesta enquesta és obtenir informació sobre els teus coneixements i competències 

en sostenibilitat. En aquesta enquesta utilitzem una definició àmplia de sostenibilitat que inclou 

les seves tres dimensions: social, ambiental i econòmica. La solució a un problema sostenible 

quan es consideren de forma simultània (holística) aquestes tres dimensions.  

Llegeix amb deteniment les preguntes i contesta-les honestament (no pensant en el que t'agradaria 

o ens agradaria com a resposta). Emplenar el qüestionari et portarà 10 minuts, i ens ajudarà a 

valorar el domini de la competència en sostenibilitat per part de l'alumnat de la UPC.  

Totes les dades es tractaran de forma anònima. Els resultats obtinguts dels anàlisis de les 

enquestes es difondran pels mitjans que la UPC consideri oportuns (revistes, congressos, 

presentacions públiques, etc.), sempre respectant l'anonimat dels participants, i s'usaran per 

elaborar propostes de millora en l'aprenentatge de competències transversals dels estudiants de la 

UPC.  

En omplir l'enquesta, el participant confirma que entén i accepta les condicions detallades 

anteriorment.  

Gràcies anticipades per la teva col·laboració. 

 

DADES GENERALS: Gènere, edat, número de crèdits aprovats, escola en la que curses els 

estudis i titulació. 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D'APRENENTATGE 

L'objectiu de les següents preguntes és obtenir informació sobre la teva formació en sostenibilitat.  

Selecciona la resposta més apropiada (en el teu cas particular) per cada una de les següents 

afirmacions. Fixa't bé en el verb de cada afirmació. No hi ha afirmacions repetides, però algunes 

són semblants. El verb és el que determina el nivell de competència de cada afirmació. 

Totes les preguntes fan referència a la teva activitat com a professional de l'enginyeria o 

l'arquitectura, i s'emmarquen en els estudis que estàs realitzant. 

Fes servir la següent escala de puntuació: 

Estic (1.- Totalment en desacord / 2.- Bastant en desacord / 3.- Bastant d'acord / 4.- Totalment 

d'acord / 5.- Ns/nc) 
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8. Respecte a la perspectiva històrica de la sostenibilitat (estat de l'art) i als 

problemes socials, econòmics i ambientals, tan a nivell local com global:  

1.1. Conec les principals causes, conseqüències i solucions 

1.2. Sóc capaç d'analitzar les diferents dimensions de la sostenibilitat en la resolució 

d'un problema 

1.3. Soc capaç d'identificar les principals causes i conseqüències 

 

9. Respecte als processos creatius i innovadors per contribuir al desenvolupament 

de productes i processos més sostenibles.  

2.1. Conec els conceptes de creativitat i innovació i estratègies per a desenvolupar-

los 

2.2. Sé utilitzar tècniques que estimulen la creativitat, la generació d'idees, i 

gestionar-les de tal manera que resultin una innovació 

2.3. Soc capaç d'aportar noves idees i solucions en els projectes d'enginyeria o 

arquitectura per fer-los més sostenibles 

 

10. Respecte a l'impacte ambiental de l'exercici de l'enginyeria o l'arquitectura:  

3.1. Conec mètriques per mesurar l'impacte ambiental d'un projecte i les tecnologies 

per la seva reducció 

3.2. Sé mesurar l'impacte ambiental d'un projecte tecnològic o arquitectònic usant les 

mètriques apropiades 

3.3. Soc capaç de tenir en compte els afectes ambientals en els projectes i solucions 

tecnològiques en els que participo 

 

11. Respecte l'impacte social d'exercir l'enginyeria o l'arquitectura: 

4.1. Conec l'impacte social (l'accessibilitat, l'ergonomia i la seguretat dels productes, 

justícia social, equitat, diversitat i transparència) d'un projecte d'enginyeria o 

arquitectura 

4.2. Sé valorar el grau d'accessibilitat, la qualitat ergonòmica, el nivell de seguretat i 

l'impacte sobre la societat, així com introduir la justícia social, equitat, diversitat 

i transparència als projectes d'enginyeria o arquitectura 

4.3. Soc capaç de tenir en compte els aspectes d'accessibilitat, qualitat ergonòmica, 

nivell de seguretat i impacte sobre la societat en els projectes d'enginyeria o 

arquitectura 

 

12. Respecte a la gestió econòmica sostenible d'un projecte d'enginyeria o 

arquitectura:  

5.1. Conec els punts fonamentals d'un pla de negoci, gestió i planificació de projectes 

5.2. Sóc capaç d'analitzar casos reals de planificació i pressupostos de projectes 

5.3. Sóc capaç de planificar i fer el seguiment econòmic d'un projecte tecnològic 

durant tota la seva vida útil 
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13. Respecto el rol dels processos participatius i comunitaris a la promoció de la 

sostenibilitat:  

6.1. Conec el concepte i exemples de treball col·laboratiu i les seves implicacions en 

la transformació de la societat 

6.2. Soc capaç de valorar les implicacions d'un treball col·laboratiu comunitari a la 

sostenibilitat d'un projecte 

6.3. Soc capaç d'utilitzar eines de treball col·laboratiu als projectes d'enginyeria o 

arquitectura en els que participo 

 

14. Respecte a l'aplicació de principis ètics relacionats amb els valors de la 

sostenibilitat en el TEU comportament personal i professional:   

7.1. Conec els principis deontològics relacionats amb la sostenibilitat i les lleis i 

normatives relaciones amb la sostenibilitat en el meu àmbit professional 

7.2. Soc capaç de valorar les implicacions dels principis deontològics relacionats amb 

la sostenibilitat en un projecte d'enginyeria o arquitectura 

7.3. Soc capaç de proposar solucions i estratègies per impulsar projectes coherents 

amb les principis deontològics relacionats amb la sostenibilitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


