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El Pla Estratègic d’ Ambientalització  de la UdG, determina tres nivells creixents de 
concreció per a la seva implementació: línies mestres en les que es defineixen els 
objectius estratègics, el programa d’actuació encarat a aconseguir uns objectius 
operacionals i el nivell de major concreció que correspon a les accions. 

 
El fet que les línies mestres es plantegin, aparentment, de forma “monotemàtica” no 
implica un tractament compartimentat de les diferents problemàtiques, ans el contrari, 
donat que el marc conceptual del Pla parteix d’una visió global que es fonamenta en la 
transversalitat; de la mateixa manera intenta donar solucions integrals atès que en la 
majoria de casos les problemàtiques depassen l’àmbit estrictament ambiental. Algunes 
d’aquestes solucions es formalitzen a través d’accions concretes, aquestes són les que, 
agrupades per línies estratègiques, es recullen en aquesta memòria de les accions 
desenvolupades des de la segona meitat del 2002 fins a finals de 2006.  
Pel que fa a les accions desenvolupades durant el 2007, al final d’aquest document 
s’enumeren les accions realitzades durant aquest període.  
 
L'Oficina Verda com a òrgan institucional que actua com a unitat executiva per a la 
implementació, el desplegament, el seguiment i la revisió permanents del Pla Estratègic 
d'Ambientalització de la UdG, ha estat l’encarregada d’elaborar aquest recull.  
 
 
 
 
Línia estratègica: Ambientalització Curricular 
 
Objectiu estratègic: Introduir la dimensió ambiental en la pràctica laboral 
quotidiana, i en els plans d’estudi per tal de despertar una comprensió adequada del 
medi ambient i de les possibles repercussions en l’exercici professional. Es tracta així 
mateix de desenvolupar, coordinar i incentivar la recerca ambiental i ambientalitzada. 
 
 
Any1998 
 
Nom de l’acció: Diagnosi de l’estat de l’ambientalització curricular en altres 
universitats. 
 
Descripció:  
• Estudi sobre el treball realitzat fins aleshores sobre ambientalització curricular en 

altres universitats. 
 
Any 1999 
 
Nom de l’acció: Enquesta sobre L’ambientalització curricular a la UdG. 
 
Descripció: 



• Realització d’una enquesta al professorat de la UdG per tal de conèixer el grau 
d’ambientalització dels currículums dels diferents estudis impartits en aquesta 
Universitat. 

• Detecció del professorat interessat en la temàtica. 
• Recollida d’opinions i propostes respecta al desenvolupament d’aquesta línia 

estratègica del Pla d’ambientalització curricular 

 

1.a. Creu que els/les titulats/des a qui imparteix la seva assignatura podran incidir, 
professionalment, en algun àmbit relacionat amb el medi ambient, un cop entrin en el món 
laboral?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.a. Dins la carrera, els continguts relacionats amb el medi ambient reben la importància que 
mereixen?  
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Resultats de l’enquesta sobre ambientalització curricular al professorat de la Universitat 

Resultats de l’enquesta sobre ambientalització curricular al professorat



 

Nom de l’acció: Anàlisi del procés d’ambientalització curricular dut a terme a 
la Universitat de Pinar del Río (Cuba). 
 
Descripció: 
• Estudi del procés d’ambientalització a la Universitat de Pinar del Río. 
• Realització del curs Estudio Socioeconómico y Ecológico del Núcleo Urbano de 

Pinar del Río y de su Comunidad Universitaria, com a actuació concreta en el marc 
del projecte d’Ambientalització curricular de la Facultat d’Economia d’aquesta 
universitat. (Projecte d’educació ambiental amb l’objectiu de realitzar una diagnosi 
ambiental de la ciutat i la universitat, a partir de la participació de l’alumnat). 

 
 
Nom de l’acció: Seminari sobre l’ambientalització curricular a les facultats de 
Ciències de l’Educació de Catalunya. 

 
Descripció:  
• Organització amb el suport del 

Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya, del 
seminari sobre l’ambientalització 
curricular dut a terme a la 
Universitat de Girona. 

• Participació en la resta de seminaris 
duts a terme en d’altres universitats 
catalanes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Any 200 
 
Nom de l’acció: Curs Dinàmica de les Ciutats: Societat, Economia i Ecologia a 
la Universitat de Girona. 
 
Descripció: 
• Organització d’un curs de lliure 

elecció impartit per quinze 
professors/es de diferents 
disciplines, amb l’objectiu de donar 

una visió pluridisciplinària del 
funcionament de les ciutats. 

 
 
 

 
 
 
Nom de l’acció: Anàlisi comparativa 
de sis ciutats de Llatinoamèrica, el 
Carib i la ciutat de Girona. 
 
Descripció: 
• Diagnosi comparada de les ciutats 

de procedència de sis estudiants/es 
de Llatinoamèrica (Mèxic D.F., 
Bayamo (Cuba), Barranquilla 
(Colòmbia), Lima (Perú), Mendoza 
(Argentina) i Sao Paulo (Brasil)) i la 
nostra ciutat.  

• Procés dut a terme gràcies a la 
concessió de 6 beques del 
programa d’intercanvi 
Interunivesitari AL/E 2000 (antic 
Intercampus). 



 
Nom de l’acció: CD: Dinàmica de les Ciutats: Societat, Economia i Ecologia. 
 
Descripció: 
• Elaboració d’un CD amb el resultat de l’anàlisi comparativa de les sis ciutats 

d’Amèrica Llatina, el Carib i la ciutat de Girona 
 
Nom de l’acció: Exposició: Dinàmica de les Ciutats: Societat, Economia i Ecologia. 
 
Descripció: 
• Muntatge d’una exposició a partir de la  informació recollida en l’anàlisi 

comparativa de les ciutats d’Amèrica Llatina, el Carib i Girona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nom de l’acció: Programa Alfa: Programa de ambientalización curricular de los 
estudios superiores: diseño de intervenciones y análisis. 

 
Descripció:  
• Presentació del projecte Programa de ambientalización curricular de los estudios 

superiores: diseño de intervenciones y análisis al programa Alfa de la Unió Europea, 
conjuntament amb 6 universitats de l’Amèrica Llatina: Universidad Nacional de San 
Luis i Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Universidade Federal de Sao 
Carlos, Universidade Estadual de Sao Paulo-Río Claro i Universidade de Campinas 
(Brasil) i Universidad de Pinar del Río (Cuba); i 5 d’Europa: Universidade de Aveiro 
(Portugal), Technical University Hamburg-Harburg Technology (Alemanya), Kungl 
Tekniska Högskolan – Division of Regional Plannig (Suècia) i Universitat Autònoma 
de Barcelona i Universitat de Girona (aquesta última com a coordinadora de tot el 
procés). Aprovació l’any 2001. 

 
 
Nom de l’acció: Construcció d’un seminari permanent per a la sostenibilitat 
dirigit al professorat de la UdG.  

 

     
Imatges exposició Dinàmica de les Ciutat, Societat, Economia i Ecologia 



Descripció:  
Projecte subvencionat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc de la convocatòria núm. 3380 del 03/05/2001  (subvencions pel 
finançament d’actuacions d’incorporació de consideracions ambientals en els plans 
d’estudis i programes de l’ensenyament universitari de primer i segon cicle). 
 
Any 2001 
 
Nom de l’acció: Curs de Dinàmica de les Ciutats: Societat, Economia i 
Ecologia a la Universitat de Girona. 
 
Descripció:  
• Curs de lliure elecció impartit per quinze professors/es de diferents disciplines, 

amb l’objectiu de donar una visió pluridisciplinària del funcionament de les ciutats. 
 
 
Nom de l’acció: Projecte DGES sobre l’ambientalització curricular a les 
facultats d’educació de la UdG i la UAB. 

 
Descripció:  
• Projecte presentat al Ministeri d’Educació i Cultura en el marc del Plan Nacional de 

I+D+I.  
• Procés compartit amb la UAB amb l’objectiu de treballar conjuntament en el 

procés d’ambientalització curricular de les facultats d’educació d’ambdues 
universitats. 

 
Any 2002 
 
Nom de l’acció: Procés d’Ambientalització Curricular dels estudis universitaris 
de la UdG. 
 
Descripció: Presentació d’una proposta participativa per tal d’impulsar el procés 
d’Ambientalització Curricular a tots els estudis universitaris de la UdG. 
 

• Creació de comissions, segons àmbits de coneixement.  
• Definir línies generals d’intervenció per cadascun dels estudis.  
• Edició de guies que serveixin de suport a tot el professorat interessat en 

ambientalitzar les seves assignatures.  
 
Nom de l’acció: Curs de Dinàmica de les Ciutats: Societat, Economia i 
Ecologia a la Universitat de Girona. 
 
Descripció:  

• Curs de lliure elecció impartit per quinze professors/es de diferents 
disciplines, amb l’objectiu de donar una visió pluridisciplinària del funcionament de 
les ciutats. 

 
Nom de l’acció: Curs de lliure elecció ‘Laboratori Virtual: Medi ambient i 
intervenció en el territori’. 
 



Descripció: Curs de lliure elecció ofert al primer i segon semestre que dóna una base 
formativa i nous recursos per al treball interdisciplinar. 
  

• Formació en la interdisciplinaritat. 
• Aprofitament dels avantatges de les eines virtuals com a recurs per a 

l'aprenentatge. 
• Coneixement  de la perspectiva d'altres disciplines que treballen sobre medi 

ambient/territori. 
• Sistematització del treball professional en els projectes d'intervenció 

territorial i ambiental. 
• Transmissió  de nous mètodes de treball que tracten la complexitat. 

  
 
Any 2003 
 
Nom de l’acció: Programa de Formació per a la Sostenibilitat a la UdG. 
 
Descripció: Presentació de la proposta d’un Programa de Formació per a la 
Sostenibilitat adreçat a cadascun dels col·lectius de la comunitat universitària:  
 

• Programa de Suport a d’Ambientalització Curricular a través de materials i 
eines virtuals, seminaris, documents i articles,... per donar suport al professorat 
en el procés d’Ambientalització Curricular. 

• Programa d’assignatures de lliure elecció, per tal d’introduir els/les estudiants 
en la temàtica ambiental.  

• Curs de bones pràctiques per una gestió sostenible a la UdG, enfocat a les 
necessitats del Personal d’Administració i Serveis. 

 
Nom de l’acció: Assessorament del projecte final de carrera de Ciències 
Ambientals “Pla Estratègic d’Ambientalització de la Fira de Teatre al 
Carrer de Tàrrega” 
 
Descripció:  
 

• Tutories d'assessorament metodològic de la proposta de PFC de CCAA 
titulat “Pla Estratègic d’Ambientalització de la Fira de Teatre al Carrer de 
Tàrrega”. 

 
Nom de l’acció: Col·laboració en el Curs sobre Jardineria sostenible de l’Escola 
Forestal de Sta. Coloma de Farners. 
 
Descripció: 
 

• Participació en les sessions teòriques sobre la “Jardineria ecològica a la 
UdG” 

• Participació en les sessions pràctiques: visita guiada a les zones verdes del 
campus. 



 
Nom de l’acció: Col·laboració en el Curs de formació del CILMA 
"Autocompostatge o compostatge casolà"  
 
Descripció: 
 

• Participació en les sessions pràctiques: prova pilot de compostatge a la FC  
 
Nom de l’acció: Assessorament de projectes de l’assignatura d’Educació 
Ambiental de CCAA. 
 
Descripció:  
 

• Assessorament per a la realització de l’exposició itinerant “Jardineria 
ecològica al campus de la UdG”. 

• Instal·lació dels plafons de l’exposició a la FC, FCEE, FD i Politècnica.  
 
Nom de l’acció:  Participació en el primer fòrum de l’Estratègia Catalana 
d’Educació Ambiental (ECEA) 
 
Descripció: 
  

• Assistència dels membres de l’Oficina Verda al primer Fòrum de l’Estratègia 
Catalana d’Educació Ambiental, organitzat per la Generalitat de Catalunya, 
l’objectiu del qual és dissenyar les principals línies estratègiques que ha de 
seguir l’Educació Ambiental a Catalunya en diferents sectors de la societat. 

• Participació en el sector d’universitats i recerca, i suport tècnic als sectors 
d’Espais Naturals i Organitzacions No Governamentals. 

 
Nom de l’acció: Disseny del “Fòrum de Participació per a l’Ambientalització 
dels Estudis Superiors”.  
 
Descripció:  
 

• Aquest fòrum consistirà en un espai virtual on el professorat trobarà eines 
que el poden ajudar a ambientalitzar les matèries que imparteix. Alhora serà 
un espai d’intercanvi entre el mateix professorat, i un mecanisme 
d’assessorament de l’Oficina Verda 

 
Nom de l’acció: Disseny d’un programa de “Voluntariat per a una UdG 
sostenible”.  
 
Descripció:  
 

• Aquest programa pretén donar una formació a totes aquelles persones 
(estudiants, professorat i/o PAS) interessades en participar en projectes en 
l’àmbit del Pla d’Ambientalització de la UdG, a part d’oferir la possibilitat 
d’obrir un espai de participació en la pròpia comunitat universitària. 

 



 

Nom de l’acció: Seminari Complexitat i 
enginyeria ambiental 
 
Descripció: 
  

• Presentació de la ponència 
"Metodologia d’anàlisi i 
propostes per a una Gestió 
integral de l’aigua al Campus de 
Montilivi (UdG) dins d’un model 
sostenible" 

• Redacció d'un document sobre 
recerca metodològica per a la 
publicació del seminari 

 
 
 
Nom de l’acció: Enquesta sobre el Pla 
d'Ambientalització a l'EUT. 
 
Descripció:  
 

• Assessorament per al disseny d'una enquesta de valoració del Pla 
d'Ambientalització distribuïda a través de correu electrònic a tots els 
col·lectius universitaris de l'EUT com a part d'un treball de recerca sobre 
l'ambientalització curricular dels estudis de turisme. 

 
Nom de l’acció: Estudis previs per a la creació d’una “Borsa de subproductes” 
a la FC.  
 
Descripció: Oferta de crèdits d’equivalència a estudiants de segon cicle per a projectes 
d’ ambientalització de la FC, aquest s’emmarca en un projecte de major abast 
relacionat amb l’ambientalització de les pràctiques docents de laboratori.   
 

• Diagnosi de la situació actual i destí dels residus de laboratori tant dels 
laboratoris de recerca com docents 

• Disseny d’una borsa de subproductes de laboratori que faciliti la 
reutilització de residus/productes, i per tant la reducció d’aquests i de la 
despesa derivada de la compra d’aquests productes.  

 
Nom de l’acció: Participació en la quarta i última trobada de la xarxa ACES 
realitzada a la UdG. 
 
Descripció: La Xarxa ACES (Ambientalització Curricular dels Estudis Superiors), 
constituïda per 6 universitats d’Amèrica Llatina i 5 d’Europa, va ser creada l’any 2000, i 
en el marc d’un programa ALFA de la Comissió Europea ha realitzat un projecte 
‘Programa de Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores: Diseño de 
intervenciones y análisis del proceso’ durant dos anys, organitzant l’última de les seves 
trobades a la Universitat de Girona, coordinadora de la Xarxa. 



Grup de treball. 
Trobada de Voluntariat a ‘Can Font’ 

 
Any 2004 
 
Nom de l’acció: Inventari de la flora del Campus Montilivi  
 
Descripció: Oferta de crèdits d’equivalència a estudiants de segon cicle per a projectes 
d’ ambientalització de la FC, aquest s’emmarca en el  projecte d’instauració d’un 
itinerari naturalístic per la zona de Montilivi.  
 

• Elaboració d’un recull de la flora present al campus de Montilivi en format 
fitxa per a cada espècie  

• Elaboració de material de suport pel disseny de guies de natura, edició 
d'informació via web, projecte d'optimització dels regs, etc.  

 
Nom de l’acció: Curs de lliure elecció ‘Sostenibilitat i participació’. 
 
Descripció: Organització del curs de lliure elecció impartit per diferents professionals i 
professors/es universitaris/àries amb els següents objectius: 
 

• Reflexionar sobre el desenvolupament actual de la nostra societat i la necessitat 
de canvi. 

• Aconseguir que els alumnes de qualsevol disciplina reflexionin sobre el 
desenvolupament sostenible, des del punt de vista professional i personal. 

• Donar unes nocions bàsiques sobre tècniques de participació ciutadana. 
• Aplicar els coneixements adquirits durant el curs, a un cas real. 

 
Nom de l’acció: Curs de Formació de Voluntariat per a la Sostenibilitat. 
 
Descripció: Curs de lliure elecció presentat en el marc del Programa de Voluntariat 
per a la Sostenibilitat per tal d’introduir als/les futurs/es voluntaris/àries en el món del 
Voluntariat i de l’Educació Ambiental. Amb aquest curs es pretén: 

• Oferir un espai de reflexió entorn el Voluntariat. 
• Sensibilitzar a la comunitat universitària de la importància de treballar per un 

desenvolupament sostenible. 
• Donar unes eines bàsiques per treballar en l'àmbit de la comunicació i 

l'educació ambiental. 
• Presentar projectes reals d'Educació Ambiental. 
• Fer una aproximació a la realitat del campus de Montilivi. 

Nom de l’acció: Programa de Voluntariat per 
a la Sostenibilitat a la UdG. 
 
Descripció: Inici del programa de Voluntariat per 
a la Sostenibilitat a la UdG, durant el curs 
2003/04, amb els següents objectius: 

 
• Sensibilitzar a la comunitat universitària de la 

importància de treballar per un 
desenvolupament més sostenible. 



• Crear un espai de participació i 
implicació, de la comunitat 
universitària, per a un 
desenvolupament més sostenible de la 
UdG a partir de projectes en el marc 
del Pla d'Ambientalització. 

• Oferir formació i experiència als/les 
estudiants de la UdG, per 
complementar la seva formació 
integral. 

• Potenciar la vida universitària. 
• Utilitzar el voluntariat com a espai de 

relació Universitat - Societat. 
 
Participació d’un grup de 20 voluntaris/àries, majoritàriament estudiants de Ciències 
Ambientals, Biologia, i també s’ha comptat amb la col·laboració de PAS. 
 
Nom de l’acció: Projecte final de carrera de Ciències Ambientals 
“Ambientalització del CEIP Bisbe Lorenzana” 
 
Descripció: assessorament al projecte d’ambientalització d’un centre escolar de Girona 
com a pas previ a sol·licitar la inscripció per formar part del grup d’Escoles Verdes de 
Catalunya. 
 

• Diagnosi ambiental de l’escola pels vectors energètic i residus  
• Determinació de línies estratègiques per al desenvolupament del pla d’acció. 

 
 
Any 2005 
 
Nom de l’acció: Curs d’Introducció a la Universitat  
 
Descripció: presentació dels serveis ambientals del Pla d’Ambientalització dins la sessió 
reservada a la presentació de serveis de la UdG dins del Curs d’Introducció a la 
Universitat organitzat pel Consell d’Estudiants. 
   
Nom de l’acció: Projectes de fi de carrera  
 
Descripció: assessorament ambiental de PFC relacionats amb l’ambientalització 
universitària i de l’assignatura de projectes de CCAA. 
 

• Projecte d’automatització del reg de les zones verdes a patir de les dades de 
l’estació meteorològica de l’EPS 

• Projecte de gestió ambiental dels residus tèxtils  
• Projecte disseny d’un carretó de la compra adaptat a la bicicleta   
• Projecte d’aplicació d’un sistema de gestió ambiental ISO 14001 a la FC  

 

Punts forts, punts febles de l’Ambientalització de 
la UdG, i propostes  d’acció del Voluntariat per a 

la Sostenibilitat  



Nom de l’acció: Programa de Voluntariat per a la Sostenibilitat de la UdG. 
 
Descripció:  Organització i coordinació del programa encaminat a la formació de totes 
aquelles persones (estudiants, professorat i/o PAS) interessades en participar en 
projectes en l’àmbit del Pla d’Ambientalització de la UdG, a part d’oferir la possibilitat 
d’obrir un espai de participació dins pròpia comunitat universitària. 
 
Nom de l’acció: Curs de formació de voluntariat per a la 
sostenibilitat  
 
Descripció: segona edició del curs de formació per a la sostenibilitat amb 
la participació de professorat de la UdG i extern relacionat amb el 
voluntariat i l’educació ambiental amb el que els participants poden 
obtenir 3 crèdits de lliure elecció i la possibilitat de formar part del 
grup de voluntariat per a la sostenibilitat de la UdG (volSOS).  
 
 
Nom de l’acció: Coordinació del grup de voluntariat ambiental 
per a la sostenibilitat  
 
Descripció:  coordinació i assessorament de les actuacions de les diferents comissions 
en que s’organitza el grup de voluntariat  
 

• Edició dels butlletins volSOS: assessorament en el 
disseny i elaboració del butlletí ambiental volSOS tant 
de l’edició mensual com dels números extres de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i de consum 
responsable  de Nadal  

• Escola de Coses: seminaris i conferències sobre 
temes d’actualitat ambiental 

• Sensibilització ambiental: actuacions de sensibilització 
en el consum d’aigua 

•  Itineraris ambientals: disseny d’itineraris de natura i 
d’ecologia urbana pel campus de Montilivi. 

 
Nom de l’acció: 1r. camp de treball interuniversitari de 
voluntariat ambiental. Illa de La Palma 
(Illes Canàries). Grup de Qualitat 
ambiental i desenvolupament sostenible 
de la Conferència de Rectors 
d’Universitats Espanyoles (CRUE). 
 
Descripció: organització i coordinació del camp 
de treball interuniversitari de voluntariat 
ambiental dins de les accions del Seminari 
Permanent d’Ambientalització sobre 
Voluntariat Ambiental del Grup de Treball de la CRUE Qualitat ambiental i 
Desenvolupament Sostenible. 
 



Nom de l’acció: Prediagnosi del grau d’Ambientalització curricular de les 
titulacions de la UdG 
 
Descripció: Revisió i recopilació d’assignatures troncals, obligatòries i optatives que 
incorporen contingut ambiental de totes les titulacions que s’imparteixen a la UdG 
amb l’objectiu de tenir una primera aproximació del grau d’ ambientalització curricular. 
 
Nom de l’acció: Diagnosi d’Ambientalització curricular dels estudis de l’ EPS 
 
Descripció: estudis previs basats en la revisió dels continguts ambientals de totes 
titulacions que s’ofereixen a l’ EPS per tal de conèixer el seu grau d’ ambientalització.   
 
Nom de l’acció: Informe del primer any de funcionament del Programa de 
Voluntariat per a la Sostenibilitat UdG 
 
Descripció: informe on es fa un balanç del primer any de funcionament del programa de 
voluntariat ambiental a partir de les actuacions realitzades per les comissions de 
treball.  
 
Nom de l’acció: Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVA)   
 
Descripció: Participació de l’OV com a membre del grup motor de creació de la XVA, 
constituïda el 12 de febrer de 2005 com a plataforma d’organitzacions que duen a 
terme projectes i programes de voluntariat ambiental des de l’àmbit territorial dels 
PPCC.  
 
Nom de l’acció: II Jornades de 
Voluntariat Ambiental de 
Catalunya  
 
Descripció: Disseny del programa i 
coordinació de les jornades tècniques de 
voluntariat ambiental organitzades els 
dies 11 i 12 de febrer a Manlleu. 
 
Nom de l’acció: Comissió organitzadora del concurs de logotips per a la XVA 
 
Descripció: elaboració de les bases tècniques del concurs de logotips de la  XVA amb la 
participació del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de Benestar i Família, i 
participació com a membre del jurat de valoració de les propostes presentades.  
 
 
Any 2006 
 
Nom de l’acció: Participació en el curs d’Introducció a la Universitat 2005/06  i 
2006/07. 
 
Descripció: “La resposta universitària al repte de la Sostenibilitat”, presentació del Pla 
Estratègic d’Ambientalització i dels serveis ambientals associats dins la sessió  específica 



sobre Universitats i Medi Ambient del Curs d’Introducció a la Universitat organitzat 
pel Consell d’Estudiants. 
   
Nom de l’acció: Curs de formació pel Personal d’Administració i serveis 
2005/06 i 2006/07. 
 
Descripció: Bones pràctiques per a una gestió sostenible a la UdG (curs anual de 10 hores 
finançat pel Fons de Formació Contínua) amb l’objectiu de donar a conèixer el Pla 
d'Ambientalització al PAS com a model de gestió sostenible i crear un espai 
d’intercanvi i reflexió sobre l'impacte ambiental generat per l’activitat del PAS. 

Sessió 1: El compromís de les universitats pel desenvolupament sostenible 
Sessió 2: Mobilitat obligada: models alternatius a la UdG 
Sessió 3: Edificació i espais lliures: gestió sostenible dels espais universitaris. 
Sessió 4: La universitat com a generadora de residus: l'estratègia de les 3R. 
Sessió 5: Optimització de recursos: eficiència i estalvi de l'aigua, de l'energia i de 
materials. 
 

Nom de l’acció: Participació en el Postgrau de 
Comunicació Ambiental  
 
Descripció: Sessió genèrica sobre les estratègies de 
comunicació ambiental i cas pràctic sobre les 
potencialitats i febleses del Pla d’Ambientalització 
de la UdG.  
 
Nom de l’acció: Assignatura diagnosi ambiental 
 
Descripció: Assignatura intensiva dins del Graduat Superior de Paisatgisme i 
optativa de 4,5 crèdits dins la Llicenciatura d’Arquitectura a l’Escola Tècnica 
Superior d’arquitectura de Barcelona (ETSAB). L’assignatura s’estructura en una part 
teòrica  i una part de taller, i gira al voltant de la interdisciplinarietat en el procés 
projectual i intervenció en el territori des de l’òptica sostenibilista i casos pràctics 
sobre l’aplicació de metodologies d’anàlisi i planificació.  
 
Nom de l’acció: Assessorament i proposta de projecte dins l’assignatura de 
Projectes del Graduat en enginyeria del disseny industrial i 
desenvolupament del producte. 
 
Descripció: Introducció de propostes d’ Ecodisseny com a criteris per al 
desenvolupament de l’assignatura de Projectes. Desenvolupament de l’idea: La 
Cantinyola. 

• Aspectes conceptuals relacionats amb les prestacions dels productes. 
• Aspectes materials. 
• Aspectes energètics 
• Consum d’aigua. 
• Disseny per a la reciclabilitat. 
• Minimització de residus. 
• Impacte humà i aspectes comunicatius. 

 
Nom de l’acció: Tutoria i assessorament de projectes 
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• Assessorament PFC i projectes CCAA 
 
o DAOM Ajuntament de Banyoles 
o Parc Agrari Vall del Llémena 
o Disseny Fanals fotovoltaics 
o Compra pública ambientalment correcta 
o Borsa de subproductes de laboratori  
 

• Campanya del paper de la UdG 
 
Descripció: Dins l’oferta de crèdits del Postgrau de Comunicació ambiental es 
proposa la revisió del projecte “Campanya del Paper”  (Pla d’Ambientalització, 
IMA. 1999) i actualització a partir del disseny d’un pla estratègic de comunicació 
que consisteix  en una auditoria de la situació actual referent a l’ús i consum del 
paper, i l’establiment d’una estratègia de comunicació per a racionalitzar-ne l’ús.  

 

 Fase 1– Anàlisi estratègica. Anàlisi de la situació actual comunicativa i 
d’implicació de la comunitat universitària. Objectius de la campanya del paper 
d’enguany, àmbit d’actuació, entrevistes i enquestes. 

 Fase 2 – Anàlisi dels resultats. Diagnòstic de la situació actual, objectius de 
comunicació. 

 Fase 3 – Establiment de les estratègies. Disseny de les estratègies 
comunicatives. 

 Fase 4 – Implantació de la Campanya del Paper. Posada en pràctica i 
control de la Campanya del paper a la UdG (Fase no realitzada). 

 
• Pla de Comunicació Ambiental 
 
Descripció: l’acció s’emmarca dins del 
projecte subvencionat per l’Agència de 
Residus de Catalunya “Estratègia de 
comunicació per a la prevenció de residus 
municipals a la UdG”, i consisteix en 
l’elaboració d’un pla de Comunicació 
per millorar la comunicació de 
l’ambientalització universitària. 
  

• Investigació  
 Auditoria de bens materials i 
suports comunicatius 

o Recompte d’aparicions en premsa on els dos últims anys 
o Entrevista personal a un dels tècnics ambientals de la Oficina Verda  
o Revisió d’un estudi d’avaluació sobre la campanya del paper 1999 i els 

costums mediambientals sobre l’ús del paper  
 

 

 1 2 3 4 5 total 
Coneix O.V. 0% 30,4% 11,2% 4,7% 0% 46,3% 

NO coneix O.V. 0% 34,6% 16,8% 2,3% % 53,7% 
Total 0% 65% 28% 7% 0% 100% 



En aquesta gràfica es busca la relació entre el grau de 
implicació amb la universitat i el coneixement de l’estudiant 
sobre l’Oficina Verda. Els resultats al contrari de les nostres 
hipòtesis ens diuen que no hi ha cap relació entre els dos 
conceptes. La següent gràfica indica el coneixement que tenen 
els estudiants de l’Oficina Verda: 
 

 
o Entrevistes obertes dirigides per 

enquestadors als Estudiants de la UdG. Per fer-ho s’ha agafat una 
mostra representativa respecte el total d’estudiants de cada facultat. 

o Entrevista on-line al PAS i PDI 
 

• Estratègia i planificació 
 
Objectiu 1  
Informar i sensibilitzar als estudiants de la Universitat de Girona a través d’un 
canvi en la comunicació externa de l’entitat. 
Per complir aquest objectiu hem planificat les 
següents accions: 

1. Campanya informativa “redueix la teva 
petjada ecològica”. La campanya es durà 
a terme en els següents suports: 
Targeter, porta-folis, cartells per 
cafeteries, cartells per lavabos, mantell 
individual de les cafeteries, estalviador 
de pantalla. 

2. Campanya “fes dit”, per fomentar 
compartir cotxe i anar a peu. 

3. Remodelació dels cartells informatius i aparador de 
l’Oficina Verda. 

4. Borsa de subproductes. 
5. Manual d’estil. 
6. Regals per els estudiants ambientalment responsables. 

Obsequi de cantinyoles i bosses de cotó per la compra del 
pa. 

 
Objectiu II 
Fomentar el hàbits ambientalment correctes entre el PAS i el 
PDI. 

7. Tassa sostenible: a partir de la diagnosis sobre la generació 
de residus es detecta un elevat volum de gots de plàstic 
procedents de les màquines expenedores de begudes.  
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