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Professors: Jesús Granados
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
• Contribuir a la construcció d’un nou model de societat basat en els principis de la sostenibilitat.
L’Educació per a la sostenibilitat ha de ser un instrument a favor d’una forma de vida sostenible.
• Capacitar a l’alumnat en estratègies d’obtenció i anàlisi crític de la informació per a que contribueixin a
la resolució dels conflictes socioambientals, amb el debat d’alternatives i en la presa de decisions
individuals i col•lectives.
• Fomentar la motivació i els canals per a la participació activa de les persones i els grups en assumptes
col•lectius, i potenciar el sentit de la responsabilitat compartida vers l’entorn i els altres.
• Aprendre i afavorir les pràctiques i models de vida sostenibles basats en la utilització racional i solidaria
dels recursos.
• Desenvolupar l’actitud i l’esperit crític davant de la problemàtica socioambiental actual.
• Aprendre a dissenyar, justificar, elaborar i avaluar materials didàctics on s’apliquin els principis de
l’Educació per a la sostenibilitat.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts
Bloc 1: Exploració dels conceptes de sostenibilitat i desenvolupament sostenible.
1.1.
1.2.

Definició conceptual: natura, medi ambient i desenvolupament sostenible
Diferents tipus de concepcions i valoracions del desenvolupament sostenible:
1.2.1.Formes de pensament: la concepció de nosaltres mateixos respecte el medi ambient
(antropocentrisme, biocentrisme, ecocentrisme i humanisme). Ètica per a la sostenibilitat
1.2.2.Tipologies de sostenibilitat: la sostenibilitat forta i la sostenibilitat dèbil
1.2.3.La ciència de la sostenibilitat: una nova concepció sobre la ciència i el coneixement
1.3.
Finalitats: fites a aconseguir per al desenvolupament sostenible
1.4.
Els indicadors de sostenibilitat
1.5.
La posta en pràctica: el camí vers la sostenibilitat. Les accions
1.5.1.Les polítiques internacionals en desenvolupament sostenible: la resposta de les institucions
internacionals i els principals documents internacionals
1.5.2.Actuacions en el camp econòmic: el concepte de capital natural
1.5.3.Cap a una societat sostenible: la democràcia participativa, el consum responsable, etc.
Bloc 2: Educació per al desenvolupament sostenible
2.1. Sostenibilitat i aprenentatge (necessitat de l’educació per a aprendre a ser sostenibles)
2.2. L’educació per al desenvolupament sostenible (tipologies)
2.2.1. Evolució de l’EA.
2.2.2. Diferències entre EA i EDS
2.2.3. Diferents paradigmes d’EDS (posicionament)
2.3. Les finalitats de l’EDS
2.3.1. Finalitats
2.3.2. Continguts: conceptes, habilitats i actituds
2.3.3. Metodologies d’ensenyament-aprenentatge
2.4. Indicadors de l’EDS

2.5. La posta en pràctica de l’EDS a les escoles
2.5.1. L’ambientalització curricular
2.5.2. Gestió sostenible
2.5.3. Etc.
Bloc 3: Principals problemes sòcioambientals
3.1. Les problemàtiques sòcioambientals a escala global.
3.2. La crisi sòcioambiental a escala local: estudis de casos.
3. Avaluació
L’assignatura s’avaluarà a partir de la qualitat i la creativitat dels treballs presentats pels alumnes, els
quals s’especifiquen a continuació:
•
Redacció d’exercicis pràctics i de reflexió a partir de la lectura i comentari d’articles i materials
proposats
•
Elaboració d’un treball de recerca sobre un estudi de cas
•
La participació, la iniciativa i l’interès manifest durant el curs al fòrum de discussió i debat
virtual

4. Fonts d'informació bàsica
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual on els estudiants trobaran materials
diversos que els ajudaran a confeccionar els treballs i activitats plantejades.
Algunes adreces electròniques interessants són:
www.sustainabilityscience.org (fòrum de debat sobre la ciència de la sostenibilitat amb articles molt
rellevants).
www.bcn.es/agenda21 (Centre de Recursos Barcelona sostenible).
www.mma.es (Ministeri de Medi Ambient)
http://www.eea.eu.int (Agència Europea de Medi Ambient)
http://www.eaue.de (European Academy of the Urban Environment)
http://www.worldwatch.org (Worldwatch Institute)
http://www.ambientum.com (Infoambientum: notícies d’actualitat sobre l’estat del medi ambient)
http://www.bornet.es (Bornet: revista de ciències i medi ambient)
http://www.panda.org/livingplanet (Fons Mundial per a la Natura)
http://www.energiasostenible.org
http://www.ruidos.org
http://www.geocities.com (Contaminació atmosfèrica)
http://www.unesco.org/water/wwap (Programa Mundial d’Avaluació dels Recursos Hídrics de la Unesco)
http://www.unep.org (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA))
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21sp (Nacions Unides, Agenda 21)
http://www.unfccc.de (Convenció sobre el Canvi Climàtic)
http://www.mma.es/normativa/legis (Legislació ambiental)
http://www.unesco.org/mab (Programa Mab de la Unesco: reserves de la biosfera)
http://www.tierra.org (Amics de la Terra)
http://www.greenpeace.es (Greenpeace Espanya)
http://www.wwf.es (WWF/ADENA)
http://www.mma.es/educ/ceneam (Centro Nacional d’Educació Ambiental)
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