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A qui va adreçat?

Professorat que implementarà el projecte a l’aula durant el curs 2021-22

Projecte vinculat a una Tesi doctoral

Document de confidencialitat

Metodologia

Open Science Schooling: 
• Cocreació per part dels estudiants
• Implicació de diferents sectors de la societat: família, Centre, Dep. Educació, Institut de Ciències de 

l’Educació de la UPC...

Projecte de Centre

Implicació de l’Equip directiu

Curs d’Implementació 30 h Departament d’Educació 



Educació per a 
la Sostenibilitat

ODS

EDS



Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

A la cimera celebrada del 25 al 27 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va adoptar formalment l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que conté 
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (a partir d’ara, els ODS) i 169 fites específiques 
a assolir per a l’any 2030.

Els ODS descriuen els principals reptes relacionats amb el desenvolupament als quals 
s’enfronta la humanitat. 

L’objectiu 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.

UNESCO, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1, 
available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.html

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.html


L’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) pot contribuir a la consecució 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Desenvolupant les competències transversals relatives a la sostenibilitat que fan falta 
per abordar els nombrosos reptes que la sostenibilitat planteja i relacionar els 
diferents ODS entre si. 

Pot dotar els alumnes amb els resultats d’aprenentatge cognitiu, socioemocional i 
conductual que els permetin abordar els reptes específics de cada ODS. 

UNESCO, Education for Sustainable Development Goals: learning objectives, 2017, ED/446, available at: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444

Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444
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El BOSC i els ODS

BOSC: aprofitament i contribució a la sostenibilitat

Els recursos del Bosc es poden estudiar des de dues perspectives:

• El bosc com a una font de matèria primera, d’aliment i medicament 

• El bosc com una font de serveis:
• més enllà de la matèria primera
• element que més afavoreix la sostenibilitat
• sistema del que aprendre reproduïnt una economia circular i lluitant per la igualtat social i 

el benestar de les persones



Contribució del Bosc als ODS: Serveis i Aprofitament
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Projecte 
BiS

Competències bàsiques per àmbits
Matemàtic Cientificotecnològic Social Cultura i valors Digital Personal i social

Aire

Aigua

Arbrat

Gestió 
Forestal



Projecte BiS

Competències clau per a la sostenibilitat

Pen. 
Sist. Prevent. Norm. Estrat. Col·lab. Pen. crític Cons. ind. Resol. Confl. Int. 

Aire

Aigua

Arbrat

Gestió 
Forestal





Documents Activitats

La qualitat i el 
consum de l’aigua

La qualitat de l’aire 
i les emissions de 

CO2

L’arbrat La gestió forestal i 
la sostenibilitat





Ciència Ciutadana https://www.exploratori.org/bosc

https://www.exploratori.org/


Retroacció
ALUMNAT

• Google form pre-test

• Google form resultats

• Google form priorització 5 ODS

• Kahoot! 17 ODS  

• Google form post-test

PROFESSORAT

• Fitxa metodològica

• Test final de percepció

INFOGRAFIA



Centres de Catalunya implicats

Edició 2020-21 Edicions 2020-21 i 2021-22

50 Centres de Secundària i 2 de Primària



Moltes gràcies!
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