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REQUISITS PER AL RECONEIXEMENT D’UN 1 CRÈDIT ACADÈMIC PER LA PARTICIPACIÓ EN ELS REPTES DE 
SOSTENIBILITAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
Per assolir el reconeixement d’un crèdit acadèmic per la participació en els reptes de sostenibilitat de la UB 
que es du a terme amb l’aplicació per a mòbil The Planet APP, caldrà complir els següents requisits: 
• Calcular la petjada de carboni personal. 
• Participar en un o més reptes de sostenibilitat que s’ofereixen a través de l’aplicació per a mòbil The 

Planet APP. Per complir aquest requisit caldrà crear i revisar com a mínim 10 plans setmanals d’hàbits, 
aportant en revisar-los un breu comentari o una fotografia relacionada amb el compliment. 

• Graduar-se en els següents cursos de formació disponibles a l’aplicació: 
o Fundamentos de cambio climático para Universitarios. 
o Introducción a los ODS y la Agenda 2030. 
o Introducción a la economia circular. 
o Ahorro energético en edificios. 

 
La verificació del compliment d’aquests requisits es durà a terme a través del seguiment de l’activitat 
completada a l’aplicació The Planet App. 
 
No hi ha requisits previs per accedir a aquesta activitat. Els continguts plantejats tenen una visió àmplia, i 
estan relacionats amb hàbits personals i com aquests interaccionen sobre el medi, de manera que són 
adients per a l’alumnat de totes les titulacions. 
 
La participació en el repte i la realització dels cursos implica una dedicació de 27 hores (vegeu taula en 
annex), equivalent a 1 ECTS. L’alumnat que completi totes les activitats previstes haurà vist i assimilat un 
ampli ventall de conceptes i actituds relacionades amb la crisi ecosocial. 
 
 
ANNEX. Temps de dedicació previst per a cadascuna de les activitats 
 
Tasca Dedicació (hores) 
Càlcul de la petjada de carboni personal 1 
Selecció dels compromisos de bones pràctiques de sostenibilitat 1 
Revisió dels compromisos de bones pràctiques de sostenibilitat 2 
Lectura dels consells diaris sobre el repte 0,5 
Realització del curs Fundamentos de cambio climático para Universitarios 8,5 
Realització del curs Introducción a los ODS y la Agenda 2030 4 
Realització del curs Introducción a la economia circular 6 
Realització del curs Ahorro energético en edificios 4 
TOTAL 27 

 


