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OBJECTIUS  
Conèixer i comprendre els conceptes bàsics relacionats amb l’ecologia urbana, i la 
multiculturalitat. Analitzar la situació en matèria de sostenibilitat social, econòmica i/o 
ecològica a Espanya i Catalunya.  
Reflexionar i analitzar vides i experiències que exemplifiquen els principis de la 
sostenibilitat econòmica, ecològica i / o social.  
Comparar els estils de vida de futurs educadors i educadores socials amb els principis de la 
sostenibilitat social, econòmica i ecològica.  
Reflexionar sobre les actituds dels educadors i educadores en entorns multiculturals.  
Comprendre les característiques específiques de l’educació intercultural i de l’educació per 
a la sostenibilitat.  
Elaborar propostes per a una d’educació per a la sostenibilitat econòmica, ecològica i social 
en el marc de la interculturalitat.  
CONTINGUTS  
- Ecología urbana, sostenibilitat i desenvolupament sostenible: definició, característiques. 
La societat de consum: definició, característiques. Estils de vida, consum i sostenibilitat. 
Consum i publicitat.  
- Cultura, multicultura i intercultura a la societat de consum: definició. Altres conceptes 
relacionats. Les històries de vida com a instrument de coneixement, comprensió i diàleg 
entre persones.  
- Vides i idees per a la sostenibilitat econòmica, ecològica i social en el marc de la 
interculturalitat: H.D. Thoreau, M. Gandhi, M. L. King, Comissió Mundial de Cultura i 
Desenvolupament, A. Cortina, H. Giroux.  
- Educació intercultural: objectius, enfocaments, actituds dels educadors/ores.  
- Educació per a la sostenibilitat econòmica, ecològica i social en el marc de la 
interculturalitat: objectius, continguts, metodologia, tècniques, avaluació  
METODOLOGIA  
La metodologia serà participativa i estarà fonamentada en la corresponsabilitat de la docent 
i l’estudiantat a l’hora d’assolir els objectius establerts. Es discutiran notícies rellevants 
relacionades amb l’assignatura, es debatran i analitzaran textos, es duran a terme activitats 
en equip, es veuran vídeos...  
 
AVALUACIÓ  
Opció 1: Avaluació continua: per poder optar a aquest tipus d’avaluació és imprescindible 
l’assistència a classe.  

Treballs obligatoris  



Tasca 1  

Redacció d’un document en 
el què, a partir de la lectura 
del llibre Moore, M. (2003). 
Estúpidos hombres blancos. 
Madrid: Ediciones B i dels 
continguts tractats a 
l’assignatura,: a) s’analitzi 
la situació a Catalunya i / o 
Espanya; b) s’elaborin 
propostes d’educació per a 
la sostenibilitat econòmica, 
ecològica i social en el marc 
de la interculturalitat a 
Catalunya i / o Espanya.  

Treball en equip  

Tasca 2  

Presentació d’exercicis 
breus durant el 
desenvolupament de 
l’assignatura on l’estudiant: 
a) avaluï el seu estil de vida 
a partir dels continguts 
tractats a l’assignatura; b) 
expliciti propostes d’acció 
per a desenvolupar / 
potenciar un estil de vida 
sostenible en ell/a mateixa a 
partir dels continguts 
tractats a l’assignatura.  

Treball individual  

 
Treballs optatius  
Els equips que facin correctament la tasca 3 pujaran en 1 punt la seva nota final  
Les persones que facin correctament la tasca 4 pujaran 1/2 punt la seva nota final  

Tasca 3  

Disseny i presentació d’una 
sessió dedicada a “vides i 
idees per a la sostenibilitat 
econòmica, ecològica i 
social”  

Treball en equip  

Tasca 4  

Presentació d’un recurs 
didàctic d’educació per a la 
sostenibilitat econòmica, 
ecològica i/o social en el 
marc de la interculturalitat  

Treball individual  

 
Opció 2: Avaluació final: Redacció d’un document d’anàlisi de la situació a Catalunya / 
Espanya i de propostes d’ educació per a la sostenibilitat econòmica, ecològica i/o social en 
el marc de la interculturalitat a Catalunya / Espanya a partir de la lectura del llibre Moore, 
M. (2003). Estúpidos hombres blancos. Madrid: Ediciones B i dels continguts tractats a 



l’assignatura. Examen final a partir dels continguts tractats a l’assignatura.  
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