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Preàmbul 
 
Vivim en un món cada dia més complex, i ens trobem davant d'una cruïlla crítica on la 
humanitat ha d’escollir quin futur vol. El nostre model de desenvolupament actual ens 
planteja importants reptes i perillosos riscos per continuar avançant cap a una societat 
global més justa, basada en el respecte a la natura i els drets humans, la justícia 
econòmica i la solidaritat amb les diferents cultures i les generacions futures.  
 
Ignorar aquesta realitat en la formació dels futurs ciutadans i, a més, futurs professionals 
podria tenir greus efectes. És evident que el món i els seus pobles necessiten un perfil 
diferent de tecnòleg, que actuï amb una visió sistèmica orientada al llarg termini, regida per 
principis ètics, justícia, equitat i solidaritat, i amb una comprensió holística més enllà de la 
seva especialització.  
 
L’ensenyament contribueix a un procés d’autodescobriment i d’aprenentatge sobre el món, 
fomenta el desenvolupament personal i ajuda les persones a trobar els seus llocs en la 
societat. Alhora, també comporta el compromís de millorar la societat tot reforçant les 
comunitats i estimulant el progrés social. Aquesta realitat ens obliga a reconsiderar 
l’objecte de la nostra tasca com a actors socials i especialment com a ensenyants, i a 
construir un camí per donar resposta a aquests reptes. 
 
L’ensenyament en general, i el superior en particular, és un instrument vital per afrontar els 
reptes actuals i construir un món millor. L’ensenyament superior és essencial si volem 
assolir un desenvolupament sostenible i, per tant, el progrés social. També serveix per a 
l’enfortiment de la identitat cultural, el manteniment de la cohesió social, la reducció de la 
pobresa i el foment de la pau i l’entesa. 
 
Les institucions d’ensenyament superior no s’han de limitar a generar coneixements 
disciplinaris i desenvolupar habilitats. Com a part d’un sistema cultural més ampli, el seu 
rol és també ensenyar, fomentar i desenvolupar els valors morals i ètics que requereix la 
societat. Les universitats han de preparar els futurs professionals per tal que siguin 
capaços d’utilitzar la seva expertesa no únicament en un context científic o tecnològic, sinó 
també per a necessitats socials, polítiques o ambientals més àmplies. No es tracta 
simplement d'afegir una altra capa en els aspectes tècnics de l'ensenyament, sinó més 
aviat d'abordar tot el procés educatiu d'una manera més holística, plantejant-se de quina 
manera l'estudiant interactuarà directament o indirectament amb altres persones durant la 
seva vida professional. L'enginyeria ha donat resposta a les necessitats de la societat i, 
sens dubte, la societat actual requereix una nova classe d'enginyers i d’enginyeres. 



 
Declarem que: 
 
Els enginyers i les enginyeres d’avui han de ser capaços de: 
 
• Comprendre quina és la interacció del seu treball amb la societat i el medi ambient, 

localment i globalment, per identificar-hi possibles reptes, riscos i impactes.  
• Entendre la contribució del seu treball en diferents contextos culturals, socials i polítics, 

i com aquests afecten l’afecten.  
• Treballar en equips multidisciplinaris, per adaptar la tecnologia actual a les demandes 

imposades pels estils de vida sostenibles, l'eficiència dels recursos, la prevenció de la 
contaminació i la gestió dels residus.  

• Aplicar un enfocament holístic i sistèmic a la resolució de problemes i tenir capacitat 
d'anar més enllà de la tradició de descompondre la realitat en parts inconnexes. 

• Participar activament en la discussió i la definició de polítiques econòmiques, socials i 
tecnològiques, per ajudar a reorientar la societat cap a un desenvolupament més 
sostenible.  

• Aplicar els coneixements professionals d'acord amb principis deontològics i valors i 
principis ètics universals.  

• Fer atenció a les demandes dels ciutadans i les ciutadanes i permetre que tinguin veu 
en el desenvolupament de noves tecnologies i infraestructures. 

 
La formació en enginyeria, amb el suport de la comunitat universitària i més àmpliament el 
de la comunitat científica i la de l'enginyeria, ha de: 
 
• Tenir un enfocament integral sobre els coneixements, les actituds, les habilitats i els 

valors durant l'ensenyament.  
• Incorporar disciplines de les ciències socials i les humanitats.  
• Promoure el treball en equips multidisciplinaris.  
• Estimular la creativitat i el pensament crític.  
• Fomentar la reflexió i l'autoaprenentatge.  
• Reforçar el pensament sistèmic i l’enfocament holístic.  
• Formar persones que estiguin motivades per participar i que siguin capaces de 

prendre decisions responsables.  
• Conscienciar dels desafiaments que planteja la globalització. 
 
Per aconseguir-ho, cal revisar els següents aspectes del procés educatiu: 
 
• La coherència entre totes les etapes educatives.  
• El contingut dels cursos.  
• Les estratègies docents en l'aula.  
• Les tècniques d'ensenyament i aprenentatge.  
• Els mètodes de recerca.  
• La formació dels formadors.  
• Les tècniques d'avaluació i valoració.  
• La participació d'entitats externes en el desenvolupament i l'avaluació del pla d'estudis.  
• Els sistemes de control de la qualitat. 
 
  



 
Aquests aspectes no poden revisar-se aïlladament. Han de rebre el suport del compromís 
institucional i dels qui prenen les decisions, mitjançant: 
 
• Una redefinició de la missió de les institucions i de les universitats, que s'adapti als 

nous requisits, en els quals la sostenibilitat és una de les principals inquietuds.  
• Un compromís institucional amb la qualitat.  
• El suport per canviar els paradigmes educatius així com els objectius dels programes 

de finançament de la recerca. 
 
Les universitats han de redirigir el procés d'ensenyament-aprenentatge per formar 
veritables agents de canvi capaços d'efectuar importants contribucions mitjançant la 
creació d'un nou model per a la societat. Respondre al canvi és una part fonamental del rol 
d'una universitat en la societat. Existeixen evidències que el desenvolupament sostenible ja 
s'ha incorporat en nombroses institucions d'ensenyament de l’enginyeria arreu del món. La 
Dècada de les Nacions Unides per a l'Educació en Desenvolupament Sostenible (2005-
2014) ofereix una gran oportunitat per consolidar i replicar les bones pràctiques existents 
dintre de la comunitat internacional de l'ensenyament superior.  
 
Les universitats tenen ara l'oportunitat de reorientar les funcions tradicionals 
d'ensenyament i recerca, i generar idees alternatives i un nou coneixement. També s’han 
de comprometre a respondre creativament i imaginativament als problemes socials i 
d'aquesta manera educar per al desenvolupament sostenible. 


