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Facilitar formació en bones pràctiques a tota la comunitat universitària.
Millorar la integració de la sostenibilitat als ensenyaments com a procés 
de millora contínua. 
Promoure la relació universitat, societat i empresa en l’àmbit de la re-
cerca en sostenibilitat i medi ambient, amb accions com ara:  

establir convenis de col·laboració amb empreses i agents socials per al 
desenvolupament d’activitats de recerca en sostenibilitat a diferents nivells 
(estades, projectes, etc.), 
afavorir la creació de càtedres d’empresa en temes de sostenibilitat, 
difondre i comunicar periòdicament  els resultats de la recerca en sostenibi-
litat (exposicions, jornades, informes, medis de comunicació, etc.). 
  

Si ets estudiant, incorporar al teu pla d’estudis assignatures amb continguts 
relacionats amb la sostenibilitat. Si ets docent, integrar continguts i recursos 
de sostenibilitat al programa (pregunta’ns com). 
Col·laborar en la implantació de bones pràctiques ambientals que facilita la 
UB, tant per a l’activitat docent i de recerca com per a la vida quotidiana. 
Participar en les activitats pràctiques, formatives i informatives sobre sos-
tenibilitat que es duguin a terme, ja sigui al teu entorn personal o a la 
universitat. 

EDUCACIÓ I RECERCA EN SOSTENIBILITAT 
 

La UB, com a institució que «s’encarrega, dins del seu àmbit de competències, de 
la prestació del servei públic de l’ensenyament superior» (article 3.1 de l’Estatut 
de la UB), també incorpora la sostenibilitat en la seva activitat docent i de recerca. 
De fet, en el propi Estatut es proclama i garanteix  

«l’orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social 
i humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del 
desenvolupament sostenible» (article 4.1.e). 

El Pla de sostenibilitat de la UB, a través de les línies estratègiques de sostenibilit-
zació curricular i de recerca en sostenibilitat, vol contribuir a fer realitat aquest 
principi estatutari. En aquesta tasca no es parteix de zero, ja que la UB és capda-
vantera en oferta docent i activitat de recerca en sostenibilitat al conjunt d’Espanya. 

Per més informació, podeu accedir al Web del Pla [docència | recerca] o al Blog 
del Pla [docència | recerca]. 

 Què vol fer la UB per promoure la docència i la recerca en sostenibilitat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I què pots fer tu? 

  
 
 
 
 
 
 
 
Més informació… 

Blog del Pla de Sostenibilitat UB. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2012. 
Manifest per a la sostenibilització de la Universitat. Xarxa Edusost. 2011. 
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http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_9.php
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_10.php
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/docencia/
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/recerca/
mailto: ossma@ub.edu
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/
http://www.edusost.cat/ca/la-xarxa/manifest-per-a-la-sostenibilitzacio-de-la-universitat

