
Educació en sostenibilitat en l’enginyeria

1. Introducció

 

Aquesta unitat està orientada a ajudar el professorat d’educació superior d’estudis tecnològics (enginyeries, arquitectures, etc.) a aprofundir en l’ensenyament de

la sostenibilitat.

 

La unitat està estructurada entorn de tres qüestions fonamentals:

 

• Quines competències en sostenibilitat ha d’adquirir un enginyer o enginyera a la universitat?

 

• Com s’adquireixen aquestes competències d’una manera eficient?

 

• Quina estructura educativa és més eficaç per facilitar els processos d’aprenentatge requerits?

 

La primera pregunta es refereix al ‘què?’, és a dir, quines competències relacionades amb la sostenibilitat (coneixements, habilitats i actituds) ha de tenir un

enginyer o enginyera que es gradua al segle XXI. La segona qüestió es refereix al ‘com?’ i se centra en com els processos educatius fan possible l’aprenentatge

de les competències en sostenibilitat a través de les estratègies pedagògiques adequades. L’última pregunta es refereix a l’‘on?’, des de la perspectiva de quin

pla d’estudis i quina estructura organitzativa són necessaris per aplicar la didàctica més òptima per graduar enginyers amb competències en sostenibilitat.
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2. El perquè de l’educació en sostenibilitat en l’enginyeria

 

En aquest apartat s’introdueix el paper de l’educació per al desenvolupament sostenible en els plans d’estudis d’enginyeria i la necessitat d’aquesta educació,

atès el paper clau de la professió de l’enginyeria en la construcció del camí cap a un futur més sostenible.

2.1. Sostenibilitat en l’educació superior

 

Avui en dia hi ha un nombre considerable de fets contrastats que posen de manifest que la nostra societat està contribuint al col·lapse del planeta: una càrrega

ambiental creixent, els desequilibris econòmics, una petjada ecològica que és superior a la capacitat de càrrega de la Terra, persones que no poden cobrir les

necessitats bàsiques, etc., són elements que augmenten any rere any (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament: informes sobre

desenvolupament humà, informes del World Watch Institute). Per primera vegada en la història, els humans són les forces dominants en la salut i el

benestar de la Terra i els seus habitants. Som la primera generació capaç de destruir l’habitabilitat del planeta necessària per als éssers humans i altres

espècies. Els enginyers i enginyeres han exercit un paper clau en la insostenibilitat de la nostra societat.

Es considera que el desenvolupament sostenible (DS) és el camí adequat per modificar les insostenibilitats de la societat actual. Es tracta d’un procés de

desenvolupament:

— que condueix a una societat en la qual tots els éssers humans presents i futurs tenen les necessitats bàsiques i de salut cobertes, tothom té un accés

just i equitatiu als recursos de la Terra i una qualitat de vida decent, i se celebra la diversitat cultural;

— en què totes les generacions actuals i futures poden desenvolupar un treball útil i tenen l’oportunitat de realitzar el seu potencial humà tant en l’àmbit

personal com en el social;

— en què les comunitats són fortes perquè se celebra la diversitat cultural, es fomenta la col·laboració i la participació en el govern, i es posa èmfasi en

la qualitat de vida per sobre del consum de materials;

— i en què la globalització s’humanitza per donar suport a la democràcia, els drets humans i les oportunitats econòmiques per a tothom.

Aquesta societat necessita de científics, enginyers i gent de negocis que dissenyin activitats tecnològiques i econòmiques que mantinguin l’ambient natural, en

comptes de degradar-lo, i que millorin la salut i el benestar humans. Es necessita un tipus de tecnologia inspirada en els models biològics que operen en les

energies renovables, en què s’elimina el concepte de ‘residu’ perquè cada producte de rebuig sigui una matèria primera o un aliment per a altres espècies o

activitats, o perquè sigui retornat als cicles de la natura, i en què la gestió de les activitats humanes augmenta la diversitat biològica i la complexitat dels

ecosistemes de què tots depenem. Una societat en la qual els humans visquin en interès de la natura, no del consum del capital. En aquest context, “un nou

tipus d’enginyeria és necessari, una enginyeria que sigui plenament conscient del que està passant en la societat i que té les habilitats per fer front als aspectes

socials de les tecnologies” (adaptat de De Graaf et al., 2001).

Per seguir un camí de desenvolupament sostenible, és necessari que es produeixi un canvi fonamental, de transformació del pensament, els valors i l’acció de

tots els líders de la societat, els professionals i la població en general. Citant Albert Einstein (1954): “Els problemes importants que tenim no poden resoldre’s en

el mateix nivell de pensament que teníem quan els vàrem crear”.

En aquest context, les institucions d’educació superior (IES) tenen la responsabilitat d’educar els graduats que tinguin una visió ètica i moral, i els coneixements

tècnics necessaris per assegurar la qualitat de vida per a les generacions futures. Això implica que el desenvolupament sostenible és el marc en el qual

l’educació superior ha de centrar la seva missió (Corcoran et al., 2002). D’altra banda, Álvarez (2000) afirma que l’educació, en general, i l’educació superior, en

particular, són instruments essencials per superar els reptes del món actual i per formar ciutadans capaços de construir una societat més justa i oberta. Una

societat basada en la solidaritat, el respecte envers els drets humans i envers totes les societats.

En relació amb el DS, fins ara no hi ha una relació directa entre les societats educades, amb la major taxa de ciutadans “educats”, i una major sostenibilitat. La

sostenibilitat exigeix una mena específica d ‘aprenentatge. Citant E. F. Schumacher (1973): “El volum de l’educació [...] segueix augmentant, però també

s’incrementen la contaminació, l’esgotament dels recursos i els perills d’una catàstrofe ecològica. Si l’educació ens ha de salvar, hauria de ser una educació

d’una naturalesa diferent: una educació que ens porti a la profunditat de les coses”. A més, alguns autors demanen un canvi profund en la societat per

aconseguir més DS. El DS no és només qüestió d’adquirir algun coneixement addicional. L’actitud és clau. D’altra banda, sovint és necessari canviar les

estructures socials (Mulder, 2006). 

 

Stephen Sterling sosté que la naturalesa de la sostenibilitat exigeix un canvi fonamental de l’epistemologia i, per tant, de l’educació. I escriu:

 

La sostenibilitat no és només un altre dels temes que cal afegir a un pla d’estudis saturat, sinó una porta d’entrada a una visió diferent del pla d’estudis, de la 

pedagogia, de canvi organitzacional, de la política i, en particular, de l’ètica. Al mateix temps, l’efecte dels patrons de la insostenibilitat de les perspectives 

actuals i futures és tan urgent que la resposta de l’educació superior no ha de basar-se només en la “integració de la sostenibilitat” en l’educació superior, ja que 

això convida a un resposta limitada i de adaptada [...] Hem de veure la relació a la inversa, és a dir, la necessària transformació de l’educació superior cap a 

l’estat de la total integració que implica una visió sistèmica de la sostenibilitat en l’educació i la societat [Sterling, 2005]. 

http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/
http://www.worldwatch.org/


 

Moltes conferències i reunions internacionals han cridat l’atenció sobre la importància de l’educació per la sostenibilitat en l’educació superior. A partir d’aquests

esdeveniments un gran nombre de declaracions i acords s’han signat (vegeu la taula 2.1).

 

1972 Declaració d’Estocolm.

1977 Declaració de Tbilisi.

1990 Declaració de Talloires.

1991 Declaració de Halifax.

1992 Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament.

1993 Declaració de Swansea.

1994 Declaració de Kyoto.

1994 Carta Universitària Copernicus per al Desenvolupament Sostenible.

1997 Declaració de Barbados.

1997 The Earth Charter of the Earth.

2000 Declaració de Tessalònica.

2001 Carta de la Terra.

2002 Declaració de Lüneburg.

2002
Declaració UBUNTU per a l'Educació, la Ciència i la Tecnologia per al

Desenvolupament Sostenible.

2004
Decenni de les Nacions Unides de l’Educació per al Desenvolupament

Sostenible(2005-2014).

2004 Declaració de Barcelona.

2004
Declaració de Graz.

2005
Pla d'aplicació internacional per al Decenni de les Nacions Unides de l'Educació

per al Desenvolupament Sostenible.

2006
Programa de recerca per al Decenni de les Nacions Unides de l'Educació per al

Desenvolupament Sostenible.

2006
Pla d'Acció de la UNESCO per al Decenni de les Nacions Unides de l'Educació

per al Desenvolupament Sostenible.

 

  Taula 2.1. Fites en educació superior en sostenibilitat.

 

La mobilització de les universitats es va iniciar a la dècada de 1990 (taula 2.1). Dues declaracions i dues organitzacions internacionals es poden considerar els

promotors inicials de la coordinació internacional de les universitats en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament sostenible. D’una banda, la Declaració de

Talloires (1991) va permetre crear la University Leaders for a Sustainable Future (USLF). Aquesta associació actua com a secretariat per a més de tres-centes

universitats de més de quaranta països que han signat la Declaració de Talloires i promou l’educació per la sostenibilitat en relació amb la Carta de la Terra.

D’altra banda, la Carta Universitària Copernicus per al Desenvolupament Sostenible, signada per més de 320 rectors de trenta-vuit països europeus el 1993 com

a resposta a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro, va marcar un avenç en la sensibilització de les universitats europees sobre la necessitat de treballar

conjuntament per preservar el futur.

L’any 2000, l’Aliança Mundial de l’Educació Superior per a la Sostenibilitat (GHESP) va ser format per les dues organitzacions abans esmentades, l’Associació

Internacional d’Universitats (IAU), un centre internacional de cooperació d’unes vuit-centes institucions d’educació superior i universitats que han elaborat i

aprovat el Declaració de Kyoto d’educació superior, la UNESCO —que s’encarrega d’aplicar el capítol 36 del Programa 21, “Educació, sensibilització i

capacitació”— i la Comissió de les Nacions Unides per al Programa d’Educació per al Desenvolupament Sostenible.

La GHESP representa més de mil universitats que tenen el compromís de convertir la sostenibilitat en l’objectiu central de la seva formació i el seu funcionament.

El 2001 els membres de la GHESP van signar la Declaració de Lüneburg, a partir de la qual es van comprometre a dur a terme les accions següents:

— Promoure la subscripció i l’aplicació del Protocol de Kyoto, i les declaracions de Copernicus i Talloires.

— Crear una eina d’actuació adreçada a universitats, agents comercials, administradors, mestres i estudiants, dissenyada per anar del compromís a

l’acció.

— Millorar el desenvolupament i la creació de xarxes de centres regionals d’excel·lència en els països desenvolupats i en desenvolupament.

 

L’existència d’aquest tipus d’institucions posa de manifest l’interès de la comunitat universitària per l’educació per al desenvolupament sostenible (EDS). Aquest 

interès ha permès celebrar nombroses conferències, com ara l’Educació en Enginyeria en Desenvolupament Sostenible (EESD), la Conferència de les Xarxes 

Europees sobre Sostenibilitat a la Pràctica (ENCOS), la Conferència de Gestió Ambiental per a Universitats Sostenibles (EMSU), el Congrés Iberoamericà 

d’Educació Ambiental, etc. A més, aquest interès ha promogut la publicació de llibres i articles científics, i l’establiment d’unitats en el si de les universitats

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503
http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html
http://www.ulsf.org/programs_talloires_td.html
http://www.iisd.org/educate/declarat/halifax.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://www.iisd.org/educate/declarat/swansea.htm
http://www.unesco.org/iau/sd/sd_dkyoto.html
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/03-Pos_pap-05/041008_Copernicus-Campus_GHESP_WWF.pdf
http://islands.unep.ch/dbardecl.htm
http://www.unesco.org/iau/sd/rtf/sd_dthessaloniki.rtf
http://www.earthcharterinaction.org/content/
http://www.unesco.org/iau/sd/rtf/sd_dluneburg.rtf
http://www.unesco.org/iau/sd/rtf/sd_dubuntu.rtf
http://www.unesco.org/iau/sd/rtf/sd_dubuntu.rtf
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.upc.edu/eesd-observatory/who/declaration-of-barcelona/BCN%20Declaration%20EESD_english.pdf
http://www.uni-graz.at/sustainability/Graz_Declaration.pdf


encarregades de vetllar per la sostenibilitat en l’educació superior.

2.2. Enginyers qualificats per al desenvolupament sostenible

 

“Per què el sol és important per a la vida?”. Aquesta va ser la resposta de Jeroen van der Veer, director executiu de Royal Dutch Shell, a la pregunta: “Per què

és important l’enginyeria per al desenvolupament sostenible?” (Van der Veer, 2006). La resposta mostra la importància que els gerents de multinacionals

atorguen a la funció que exerceixen els enginyers en el camí cap a un desenvolupament més sostenible. D’altra banda, citant la Declaració de Barcelona (2004):

“És innegable que el món i les seves cultures necessiten un altre tipus d’enginyer/a, un enginyer/a que tingui un enfocament sistèmic a llarg termini per a la presa

de decisions, que es guiï per l’ètica, la justícia, la igualtat i la solidaritat, i que tingui un coneixement holístic que vagi més enllà del seu propi camp

d’especialització”.

Per exercir aquest paper sorgeixen algunes preguntes. Què és un enginyer o enginyera ‘sostenible’? Quines implicacions tindrà això per a les institucions

d’ensenyament de l’enginyeria? En altres paraules: quines competències en sostenibilitat ha de tenir un enginyer graduat o enginyera graduada? Com s’han

d’adquirir les competències en sostenibilitat en les institucions d’educació superior d’enginyeria?

Les competències en sostenibilitat que els enginyers han d’obtenir han estat proposades per diverses parts interessades, com ara organismes d’acreditació,

declaracions institucionals, governs, associacions d’enginyeria i les IES.

Com a exemple d’institucions d’educació superior, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el Pla UPC Sostenible 2015 (UPC, 2006) declara: “Tots els

graduats de la UPC han d’aplicar criteris de sostenibilitat a la seva activitat professional i la seva àrea d’influència”.

En relació amb el procés per adquirir aquestes competències, s’han desenvolupat a les universitats tecnològiques molts enfocaments, que segueixen un patró

similar (Segalàs et al. 2006).

— Oferir assignatures obligatòries o optatives per a tot l’estudiantat.

— Integrar la sostenibilitat en totes les assignatures.

— Oferir la possibilitat d’especialitzar-se en sostenibilitat —grau o màster.

La majoria dels enfocaments se centren en el contingut curricular i el pla d’estudis, però no s’ha prestat gaire atenció a les estratègies pedagògiques que faciliten

l’adquisició de les actituds, els valors i l’ètica necessaris per graduar un enginyer o enginyera ‘sostenible’.

Aquests aspectes de la competència s’analitzen en profunditat en els apartats 4 i 5 d’aquesta unitat. 
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3. Què vol dir educar en sostenibilitat. Què cal aprendre

 

En aquest apartat s’analitzen les competències genèriques que els graduats d’enginyeria han de tenir quan es graduen. En primer lloc, es presenten els

conceptes d’objectiu d’aprenentatge i de competència, i el paper que tenen en l’espai europeu d’educació superior (EEES), i s’introdueixen les competències en

el marc dels descriptors de Dublín.

La societat actual planteja reptes de sostenibilitat a les persones i els professionals, que s’enfronten a la complexitat en molts aspectes de les seves vides. En

relació amb l’ensenyament de l’enginyeria, sorgeix una pregunta: quines competències han de tenir els enginyers i les enginyeres perquè siguin capaços de

satisfer les demandes de la societat? La definició d’aquestes competències permet millorar el procés d’avaluació per determinar fins a quin punt els enginyers

estan preparats per als reptes de la sostenibilitat, així com identificar els objectius generals dels sistemes educatius.

El ministre d’Educació de l’Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OCDE) va declarar: “El desenvolupament sostenible i la cohesió

social depenen fonamentalment de les competències de tota la nostra població —competències que inclouen els coneixements, les habilitats, les actituds i els

valors—” (Stevens, 2008 ). Per tant, definir les competències en sostenibilitat és un tema clau en l’educació, en general, i en l’educació en enginyeria, en

particular, si considerem l’important paper que els enginyers i les enginyeres desenvolupen com a agents de canvi cap a la sostenibilitat.

3.1. Els resultats de l’aprenentatge i les competències en educació superior

 

En primer lloc, s’ha de distingir entre els resultats de l’aprenentatge i les competències. El projecte Tuning (2007a) assenyala:

 

Els resultats de l’aprenentatge són declaracions d’allò que una persona ha de conèixer, ha d’entendre i/o ha de ser capaç de demostrar després de finalitzar

l’aprenentatge. Es pot fer referència a una unitat d’un sol curs o mòdul, o bé a un període d’estudis, per exemple, un programa de primer o de segon cicle. Els

resultats de l’aprenentatge especifiquen els requisits per a l’acreditació.

Segons Tuning (2007b), els resultats de l’aprenentatge s’expressen en termes del nivell de competència que l’alumne obté.

Les competències representen una combinació dinàmica d’habilitats cognitives i metacognitives, el coneixement i la comprensió, interpersonals, intel·lectuals,

habilitats pràctiques i valors ètics. Fomentar les competències és l’objecte dels programes educatius. Les competències es formen en diferents unitats del curs i

s’avaluen en diferents etapes.

Hi ha diferents taxonomies de competències (González i Wagenaar, 2003; Joint Quality Initiative, 2004; Grup de Treball de Bolonya, 2005; Sterling, 2004). La

descripció de competències abraça tres aspectes:

— Coneixement i comprensió: el coneixement teòric d’un camp acadèmic, la capacitat de conèixer i comprendre.

 

— Habilitats i capacitats: aplicació pràctica i operativa dels coneixements a situacions determinades.

 

— Actituds: els valors com un element integral de la manera de percebre els altres i viure amb els altres i en un context social.

En aquest context, una competència significa que una persona posa en joc una certa capacitat o habilitat i porta a terme una tasca en què és capaç de

demostrar que pot fer-ho d’una manera que permet avaluar-ne un nivell d’adquisició. Les competències poden ser avaluades i desenvolupades. Això significa

que, normalment, les persones no ‘tenen’ o ‘no tenen’ una competència en termes absoluts, sinó que la poden tenir en un grau variable, de manera que les

competències es posen en un contínuum i es desenvolupen a través de l’exercici i l’educació.

 

Bàsicament, es diferencien dos tipus de competències:

Competències genèriques

Les competències genèriques representen una combinació dinàmica de coneixement, comprensió, habilitats i destreses. Hi ha tres tipus de competències

genèriques (González i Wagenaar, 2005):

 

— Competències sistèmiques: capacitats i habilitats relatives als sistemes de conjunt, una combinació de comprensió, sensibilitat i coneixement,

l’adquisició prèvia de competències instrumentals i interpersonals necessàries (coneixement i comprensió).



— Competències instrumentals: capacitats cognitives, habilitats metodològiques, capacitats tecnològiques i habilitats lingüístiques (capacitats i

habilitats).

— Competències interpersonals: habilitats individuals, com ara les habilitats socials, la interacció social i la cooperació (actituds).

Competències específiques

A més de les competències genèriques descrites a dalt, cada programa d’aprenentatge, sens dubte, ha de fomentar unes competències més específiques. Són

les habilitats temàtiques relacionades amb àrees específiques d’una disciplina i són diferents segons l’àrea temàtica.

En resum, els resultats de l’aprenentatge es manifesten en un conjunt de competències que expressen què ha de saber, què ha de comprendre o què ha de ser

capaç de fer l’estudiant després de completar un procés d’aprenentatge. Poden referir-se a un període d’estudis o a una unitat, un curs o un mòdul únic. Les

competències es poden classificar en genèriques (les que tots els graduats han de tenir en un cert nivell d’educació) i específiques (en relació amb un camp

específic de coneixement o professió). 

3.2 Les competències en el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES)

L’espai europeu d’educació superior té com un dels objectius proporcionar eines per connectar i comparar els diferents sistemes educatius, a fi de facilitar

l’intercanvi (per exemple, d’estudiants) entre els sistemes. Referent a això, la creació d’un EEES efectiu implica adoptar un sistema de titulacions fàcilment

comprensible i comparable, que requereix marcs de qualificació centrats en resultats d’aprenentatge i que comparteixin els descriptors metodològics comuns i

clars. Una de les característiques més importants de l’EEES és el sistema de titulacions comparables de tres cicles:

— Primer cicle (nivell de diplomatura o grau, de 180 a 240 ECTS).

— Segon cicle (nivell de màster o llicenciatura, de 90 a 120 crèdits ECTS més enllà del primer cicle, amb un mínim de 60 crèdits del segon cicle);

— Tercer cicle (nivell de doctorat).

Els models tradicionals i els mètodes per expressar estructures de qualificacions estan ara, en l’EEES, donant pas a sistemes basats en punts de referència

explícits, amb els resultats de l’aprenentatge, les competències i els indicadors de nivell (Grup de Treball de Bolonya, 2005 ). Aquestes eines proporcionen més

precisió i exactitud, i faciliten la transparència i la comparació. Sense aquests enfocaments comuns, el ple reconeixement, la transparència real i, per tant, la

creació d’un sistema eficaç en l’EEES serien més difícils d’aconseguir.

3.3. Resultats de l’aprenentatge i les competències en sostenibilitat en l’educació en enginyeria

 

Hi ha hagut molts enfocaments per definir els resultats de l’aprenentatge i/o les competències en sostenibilitat que els estudiants d’enginyeria han de tenir en

finalitzar els estudis. En aquesta secció es presenten alguns d’aquests enfocaments i els punts que tenen en comú.

 

 

3.3.1. La Declaració de Barcelona

 

Una fita important en la definició dels resultats de l’aprenentatge i les competències per a l’ensenyament de l’enginyeria és la Declaració de Barcelona (2004),

que va ser el resultat de la tasca del comitè científic del congrés EESD 2004. La Declaració recull les orientacions que s’han d’adoptar per integrar el

desenvolupament sostenible en l’educació en enginyeria. En relació amb les competències, estableix que els enginyers i les enginyeres d’avui han de ser

capaços de:

— Comprendre com el treball que duen a terme interactua amb la societat i el medi ambient, en els àmbits local i mundial, per tal d’identificar possibles

reptes, riscos i impactes.

 

— Comprendre la contribució del treball que duen a terme a diferents contextos culturals, socials i polítics, i tenir en compte aquestes diferències.

 

— Treballar en equips multidisciplinaris, per tal d’adaptar la tecnologia actual a les exigències imposades per estils de vida sostenibles, eficiència dels

recursos, prevenció de la contaminació i gestió de residus.

 



— Aplicar un enfocament holístic i sistèmic a la solució de problemes, tenir la capacitat d’anar més enllà de la tradició de dividir la realitat en parts

desconnectades.

 

— Participar activament en la discussió i la definició de les polítiques econòmiques, socials i tecnològiques, per ajudar a dirigir la societat cap a un

desenvolupament més sostenible.

 

— Aplicar el coneixement professional d’acord amb els principis deontològics i els valors universals i l’ètica.

 

— Escoltar amb atenció les demandes dels ciutadans i altres parts interessades, i escoltar la seva veu en el desenvolupament de noves tecnologies i

infraestructures.

 

 

3.3.2. Àmbit nacional

 

En l’àmbit nacional han tingut lloc uns quants acostaments a la definició de les competències en sostenibilitat. Per exemple, el Consell d’Enginyeria del Regne

Unit defineix la Norma de competència professional d’enginyeria, que descriu els requisits que s‘han d’aconseguir per ser reconegut com a professional tècnic en

enginyeria o com a enginyer col·legiat o enginyera col·legiada. En relació amb la sostenibilitat, el quadres 3.1 i 3.2 mostren les competències requerides dels dos

grups de graduats d’enginyeria relacionades amb la sostenibilitat.

 

 

Taula 3.1. Estàndards del Regne Unit pel que fa a competències en sostenibilitat per a enginyers col·legiats. (Adaptat d’ECUK, 2005a.)

 



 

Taula 3.2. Estàndards del Regne Unit pel que fa a competències en sostenibilitat per a enginyers professionals. (Adaptat d’ECUK, 2005b.)

 

Un altre exemple de les competències en sostenibilitat són els criteris nord-americans per acreditar els programes d’enginyeria (ABET, 2007). En els criteris de

l’ABET per al curs d’acreditació 2008-2009 en relació amb la sostenibilitat figura que els programes d’enginyeria han de demostrar que els estudiants assoleixin:

 

— La capacitat de dissenyar un sistema, un component o un procés per satisfer les necessitats desitjades tenint en compte limitacions realistes, com

ara econòmiques, ambientals, socials, polítiques, ètiques, sanitàries, de seguretat, de fabricació i de sostenibilitat.

— La comprensió de la responsabilitat professional i ètica.

 

— L’educació necessària per entendre l’ampli impacte de les solucions d’enginyeria en un context global, econòmic, ambiental i social.

Als Països Baixos les tres universitats tecnològiques (Universitat de Tecnologia de Delft, Universitat de Tecnologia d’Eindhoven i la Universitat de Twente) van

desenvolupar els criteris per als graus i màsters (Meijers et al., 2005). Aquests criteris distingeixen set àrees de competència que caracteritzen un graduat

universitari. Es refereixen al domini dels graduats universitaris —entès aquí com els camps d’estudi involucrats, el mètode acadèmic de pensar i fer, i el context

de la pràctica de la ciència. La figura 3.1 proporciona una representació gràfica de les àrees de competència.

 

 

Figura 3.1. Àrees de competència d’un graduat universitari a Holanda. (Meijers et al., 2005.)

 



Els criteris d’ordenació acadèmica de grau i màster de plans d’estudi no fan explícita la necessitat d’una competència en sostenibilitat en l’educació en

enginyeria, però inclouen diverses competències implícitament relacionades amb la sostenibilitat (vegeu la taula 3.3).

 

Taula 3.3. Competències per a primers i segons cicles a Holanda.

 

 

3.3.3. Àmbit internacional

 

En l’àmbit internacional, un sistema addicional és la CDIO™ Initiative, un marc educatiu innovador de la planificació curricular i l’avaluació basat en resultats i

pensat per a les universitats i escoles d’enginyeria. La CDIO va formar grups de discussió de representants de la indústria, de facultats d’enginyeria i altres

acadèmics, de comitès de revisió de la universitat i d’exalumnes per tal de compilar una llista de les competències que necessiten els enginyers. El resultat és el

Pla d’estudis CDIO. L’objectiu és crear un conjunt clar, complet i coherent d’objectius per a l’educació de grau d’enginyeria, amb prou detall per s’entengui i

s’apliqui en qualsevol escola d’enginyeria. El Pla d’estudis CDIO s’estructura en quatre expectatives d’alt nivell (figura 3.2): un individu madur interessat en la

tecnologia posseeix un conjunt d’habilitats personals i professionals, que són fonamentals per a la pràctica. Per al desenvolupament de sistemes complexos

d’enginyeria de valor afegit, els estudiants han de dominar els coneixements i raonament tecnològics. Per tal de treballar en un ambient modern en equip, els

estudiants han d’haver desenvolupat habilitats interpersonals del treball en equip i comunicació. Finalment, per ser realment capaços de crear i operar productes

i sistemes, els estudiants han d’entendre una mica en què consisteix la concepció, el disseny, la implementació i l’operació dels sistemes en el context de

l’empresa i la societat (Crawley, 2001). La taula 3.4 il·lustra les competències implícitament relacionades amb la sostenibilitat en el Pla d’estudis CDIO.

 



 

Figura 3.2. Blocs de construcció de coneixements, habilitats i actituds necessàries per concebre, dissenyar, implementar i operar els sistemes en contextos

empresarials i socials.



 

Taula 3.4. Competències relacionades amb l’EDS de la CDIO Initiative. (Resumit a partir de Crawley, 2001.)

 

 

3.3.4. Síntesi



 

L’anàlisi d’aquests exemples de competències en sostenibilitat en l’educació en enginyeria permet concloure que les similituds són molt altes i que la majoria de

les competències estan relacionades amb els punts següents:

 

— D’una manera regular el pensament crític s’esmenta explícitament (“és capaç de reflexionar de manera crítica”, “per què” i “què passaria si”,

“raonar”...) i implícitament (“entendre com el treball que porta a terme interactua amb la societat i el medi ambient”...) en grups de competències. La idea

dels processos mentals de discerniment, anàlisi i avaluació amb un punt de vista obert apareix amb molta freqüència.

 

— El pensament sistèmic s’expressa en la idea que tot interactua amb les coses del voltant i que el món consisteix, doncs, en relacions complexes. La

necessitat de disposar de la competència per anar més enllà de la tradició de dividir la realitat en parts desconnectades.

 

— La interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat són importants per a la sostenibilitat, tenint en compte tant la participació de diferents professionals

per resoldre problemes com la participació dels interessats en els processos tecnològics.

 

— Els valors i l’ètica són la base dels conjunts de competències metacognitives i es mostren com la principal força per canviar les actituds per actuar

personalment i professionalment per a la sostenibilitat.

Aquests punts en comú coincideixen en els treballs desenvolupats per Svanström et al. (2008), en analitzar els resultats de l’aprenentatge en sostenibilitat en

l’educació superior en general.

        

        



Educació en sostenibilitat en l’enginyeria

4. Metodologies docents per a l’aprenentatge de la sostenibilitat

 

Primerament, aquest apartat conceptualitza l’aprenentatge i l’educació per al desenvolupament sostenible; en segon lloc, analitza els canvi i la transformació de

la pedagogia utilitzada en les escoles d’enginyeria necessaris per capacitar els enginyers i enginyeres com a agents de canvi per a la sostenibilitat. S’hi

descriuen les estratègies, les tècniques i les activitats d’aprenentatge, i el paper que desenvolupen a l’hora de facilitar el canvi cap a l’educació per al

desenvolupament sostenible. També s’hi analitzen enfocaments pedagògics que s’estan aplicant amb èxit a universitats d’enginyeria. 

4.1. Introducció

 

Una estratègia pedagògica és la manera en què els processos d’aprenentatge s’organitzen amb la finalitat d’aconseguir certs resultats d’aprenentatge que

atribueixen competències per a l’alumne. Abans d’avaluar les estratègies pedagògiques que són més adequades en l’educació per al desenvolupament

sostenible es necessiten algunes definicions d’introducció.

L’aprenentatge es defineix com el resultat del procés d’interacció continuada d’un individu o un grup amb l’entorn físic i social. L’aprenentatge és un procés, en

part, d’un individu i, en part, de grup. En l’aprenentatge la interacció social és important, perquè una persona aprèn mitjançant la comparació dels seus models

mentals amb els dels altres; un entorn multidisciplinari d’aprenentatge, per tant, pot ser un ambient d’aprenentatge més ric (Van Dam-Mieras, 2006).

L’educació es descriu com un procés institucionalitzat destinat a complir els objectius d’aprenentatge definits per als grups destinataris definits. Els objectius

d’aprenentatge comprenen aspectes disciplinaris, socials, culturals i econòmics. Els grups poden ser dividits segons l’edat i el nivell d’educació prèvia o de

desenvolupament. El sistema educatiu prova de proporcionar contextos que donen suport a l’aprenentatge dels individus (Van Dam-Mieras, 2006).

Hi ha moltes definicions d’‘educació per al desenvolupament sostenible’, que se centren en tres aspectes principals: les competències, el disseny del currículum i

la pedagogia.

En el marc de competències, la UNESCO descriu ‘educació per al desenvolupament sostenible’ com el procés d’aprendre a:

— respectar, valorar i preservar els èxits del passat;

— apreciar les meravelles i els pobles de la Terra;

— viure en un món on totes les persones disposin d’aliments suficients per a una vida sana i productiva;

— valorar, cuidar i restaurar l’estat del nostre planeta;

— crear i gaudir d’un món millor, més segur i més just; i

— ser ciutadans solidaris que exerceixen els drets i les responsabilitats en els àmbits local, nacional i global.

 

L’aprenentatge per al desenvolupament sostenible es descriu com el procés d’aprendre a gestionar el dilema en un context social complex en què els aspectes

ecològics, econòmics i socioculturals estan en joc, i en el qual s’estableixen els vincles entre el context local i el global. També significa tenir en compte la

interacció entre els diferents nivells d’escala de l’àmbit local (l’escala de la vida diària per als éssers humans) a l’àmbit global (l’escala de l’economia, els

sistemes de clima i els ecosistemes del món) (Van Dam-Mieras, 2005 i 2006).

Pel que fa al disseny curricular, Stirling (2004) comenta que si els enginyers han de contribuir veritablement al desenvolupament sostenible, la sostenibilitat ha

de convertir-se en part del seu pensament quotidià. Això, de fet, només s’aconsegueix si el desenvolupament sostenible es converteix en una part integrant dels

programes d’ensenyament de l’enginyeria, i no és un mer “afegit” a les parts centrals del pla d’estudis.

Finalment, en la banda de la pedagogia també hi ha algunes definicions que s’han de considerar: ‘educació per a la sostenibilitat’, sobretot, significa crear un

espai per a l’aprenentatge social transformador. Aquest espai inclou: espai per a vies alternatives de desenvolupament; espai per a noves maneres de pensar,

valorar i fer; espai per a la participació no distorsionada per les relacions de poder; espai per al pluralisme, la diversitat i les perspectives de les minories; espai

per al consens profund i també per al desacord respectuós i les diferències; espai per al pensament autònom; espai per a la lliure determinació, i, finalment,

espai per a les diferències contextuals (Wals i Corcoran, 2005). El que cal és un enfocament integrat a l’ensenyament del desenvolupament sostenible, que ha

de proporcionar als estudiants la comprensió de totes les qüestions involucrades, així com augmentar el coneixement que tenen pel que fa a treballar i actuar de

manera sostenible (Perdan et al., 2000). John Fien (2006), a més de posar en relleu la importància de la pedagogia (“Els aspectes de la pedagogia són vitals per

reorientar l’educació cap a la sostenibilitat”), afirma que el paper del professor és tan important com la pedagogia utilitzada: “Les creences del professor i les

actituds, juntament amb les estratègies d’ensenyament elegit, afecten significativament la naturalesa de les experiències d’aprenentatge dels alumnes i

l’assoliment dels seus objectius”. Aquestes opcions i actituds determinen si els plans curriculars reprodueixen els costums socials i culturals existents, o

contribueixen a capacitar les persones per participar en la societat civil.



Totes les definicions demanen, sobretot, una educació en què hi hagi espai per al pensament crític. La complexitat social i cultural està en joc. Els valors i l’ètica

són importants, i els enfocaments transdisciplinaris i transculturals són inherents al procés d’aprenentatge.

Però ,què es necessita per aconseguir una EDS efectiva en l’educació superior i, específicament, en l’educació d’enginyeria? Quina pedagogia és especialment

eficaç per a l’EDS?

4.2. Canvi pedagògic en l’educació per al desenvolupament sostenible

 

Una reorientació de la pedagogia i els processos d’aprenentatge és una necessitat per aconseguir una educació eficaç per al desenvolupament sostenible. Citant

la Declaració de Barcelona (2004), “les estratègies d’ensenyament a l’aula i l’ensenyament i tècniques d’aprenentatge han de ser revisats”. En aquest sentit,

recentment, els experts suggereixen diferents esquemes i accions per facilitar i promoure aquesta transformació pedagògica necessària en les institucions

d’educació superior i, en concret, en l’educació en enginyeria.

Un exemple de la revisió pedagògica necessària és el que proposen Fenner et al. (2004), que afirmen: “S’han de fer canvis en la manera de concebre i impartir

l’ensenyament de l’enginyeria, de manera que els enginyers graduats es converteixin en defensors de l’aplicació de pràctiques sostenibles en les seves

organitzacions. El que es requereix és l’estimulació de l’aprenentatge autoreflexiu, en el qual els alumnes estan exposats a una sèrie de punts de vista diferents i

contínuament se’ls anima a qüestionar els seus propis supòsits”. Wals i Jickling (2002) també remarquen: “L’ensenyament sobre la sostenibilitat requereix la

transformació dels models mentals. L’ensenyament sobre la sostenibilitat pressuposa que els que ensenyen es consideren aprenents, com els estudiants, i que

altres grups d’interès es consideren dipositaris del coneixement i de sentiments. L’ensenyament sobre la sostenibilitat inclou un debat profund sobre les

conviccions normatives, ètiques i espirituals, i es relaciona directament amb les preguntes sobre el destí de la humanitat i la responsabilitat humana”. Per tant, la

programació de l’ensenyament de la sostenibilitat requereix una reorientació didàctica.

Nathalie Lourdel (2004) també posa èmfasi en la necessitat d’una reflexió pedagògica innovadora per aconseguir una educació que fomenti una integració del

desenvolupament sostenible. I, més recentment, Kagawa (2007) va demanar un canvi en la pedagogia: “No hi ha una fórmula universal per a l’EDS. Amb

l’objectiu de fer l’aprenentatge dels estudiants més rellevant en un context específic, és vital crear un procés de canvi curricular en què s’abordin les necessitats,

les aspiracions i les preocupacions dels estudiants pel que fa a la sostenibilitat”.

Alguns autors (Sterling, 2004; Canadell, 2006) assenyalen que la majoria de l’aprenentatge en l’educació actual és l’aprenentatge funcional o d’informació, que

s’orienta cap als objectius de socialització i de formació professional, i que no té en compte el repte de la sostenibilitat. Això ho han reforçat els models

occidentals en introduir la gestió i la instrumentació de l’educació en els sistemes educatius, cosa que deriva d’un paradigma mecanicista i reduccionista,

fonamentalment social i cultural. Aquest model d’educació mecanicista bloqueja la visió holística de la realitat que es necessita per resoldre els problemes

(Canadell, 2006).

Wals i Corcoran (2005) proposen vuit principis que poden servir com a àncora dels processos per integrar la sostenibilitat en l’educació superior:

 

 

Principi Descripció Exemples

1. Immersió total
Fomentar una experiència directa amb un fenomen

del món real.
Observar i monitorar els impactes de sostenibilitat.

2. Diversitat en els estils d’aprenentatge
Ser sensible envers la varietat d’estils

d’aprenentatge.

Oferir varietat d’enfocaments didàctics.

Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge amb

l’alumne.

3. Participació activa
Desenvolupar discurs i sentit de propietat utilitzant el

coneixement i les idees de l'alumne.

Sol·licitar les idees, les concepcions i els sentiments

dels alumnes.

Consultar els alumnes sobre el contingut del procés

d'aprenetatge.

4. Valor de la valoració
Exposar a l'estudiant altres maneres de conèixer i

valorar a través de la lliure confrontació.

Donar l'oportunitat als estudiants d'expressar els

seus propis valors.

Crear un ambient segur i d'aprenentatge obert.

5. Balanç entre allò llunyà i allò proper

Desenvolupar el sentiment d'agent de canvi i mostrar

que els problemes globals depenen de situacions

locals en les quals hom pot influir.

Relacionar els aspectes de biodiversitat i

sostenibilitat amb temes personals o propers.

Mostrar exemples de grups de persones amb èxit

que afecten el medi ambient local i global.

6. Enfocament a casos d'estudi
Aprofundir en els conceptes i analitzar-ne la

transferibilitat a altres àrees.

Assignar gent diferent per explorar un tema des de

diferents punts de vista i harmonitzar-los.

7. Dimensions socials de l'aprenentatge

Comparar les idees, les experiències i els sentiments

dels estudiants amb els d'altres a través de la

interacció social.

Dedicar el temps necessari al debat i l'intercanvi.

8. Aprenentatge per a l'acció
Fer el desenvolupament de l'acció i la competència

d'acció una part integral del procés d'aprenentatge.

Permetre als estudiants dissenyar i desenvolupar el

seu propi pla d'accions. 

Estudi d'exemples d'acció.



 

Taula 4.1. Principis per integrar la sostenibilitat en l’educació superior. (Wals i Corcoran, 2005.)

 

Quan es fa referència a l’aprenentatge i la pedagogia, Sterling (2004) subratlla la necessitat de canviar del model mecanicista al pensament ecològic en tres

dimensions i proposa el canvi necessari en l’aprenentatge i la pedagogia en quatre àrees (vegeu la taula 4.2):

 

 

 

Visió de l’educació
mecanicista/tradicional

Visió de l’educació
ecològica/alternativa

Ensenyament
i
aprenentatge

Transmissió. Transformació.
Orientat al producte. Orientat a processos, a

desenvolupament i a l’acció.
Èmfasi en l’ensenyament. Visió integradora: el professorat també

aprèn, l’estudiantat també ensenya.
Competències funcionals. Valora les competències funcionals i

també les crítiques i creatives.

Visió de
l’estudiantat

Com un ésser cognitiu.
Com una persona completa amb una
gamma completa de necessitats i
capacitats.

Model de deficiència. Valora els coneixement, les creences i
els sentiments ja existents.

No diferencia particularitats. Reconeix necessitats particulars.
Valora la intel·ligència. Valora la intel·ligència, la intuïció i la

capacitat.
Intel·ligència lògica i lingüística. Intel·ligències múltiples.
El professorat com a tècnics. El professorat com a professionals

reflexius i agents de canvi.
Estudiantat com a elements
individuals.

Els grups, les organitzacions i les
comunitats també aprenen.

Estils
d’ensenyament
i
aprenentatge

Experiència cognitiva. També l’experiència afectiva, espiritual,
manual i física.

Instrucció passiva. Mètodes d’aprenentatge actiu.
Investigació acrítica. Investigació crítica i creativa.
Investigació analítica i individual. Investigació apreciativa i cooperativa.
Restringida gamma de mètodes. Àmplia gamma de mètodes i eines.

Visió de
l’aprenentatge

Aprenentatge simple (primer ordre). També crític i epistèmic (segon/tercer
ordre).

No reflexiu, causal. Reflexiu i iteratiu.
El significat és donat. El significat és construït i negociat.
Ha de ser eficaç. Primer ha de tenir sentit.
No té cap sentit de l’emergència en
l’entorn d’aprenentatge.

Té un fort sentit de l’emergència en
l’entorn d’aprenentatge.

 

Taula 4.2. Canvi necessari en matèria d’EDS: de mecanicista a ecològic. (Sterling, 2004.)

 

La revisió de la bibliografia es pot sintetitzar en quatre dimensions (orientacions) de l’EDS (adaptat de Martin et al., 2005):

• Els educadors com a models per seguir i com a aprenents. Aquest enfocament posa èmfasi en el fet que el professor actua com un model per seguir a

l’hora de desenvolupar una comprensió més profunda de l’agenda de la sostenibilitat. També inclou l’aprenentatge mutu que té lloc entre els tutors i els

estudiants a través d’accions personals. Els partidaris d’aquest enfocament sostenen que si els professors no canvien ells mateixos i el seu estil de vida per ser

models de conducta per als estudiants i les seves comunitats, de manera similar a la funció de la gent gran en les comunitats indígenes (tradicionals), llavors no

hi haurà transformació cap a una societat més sostenible.

 

• Aprenentatge basat en l’experiència: connexió amb la realitat. Aquest enfocament se centra en temes de la vida real i les experiències reals en situacions

d’aprenentatge per evitar el tipus de “solucions reduccionistes” que han prevalgut des de la Revolució Industrial. L’aprenentatge basat en l’experiència es

fonamenta en una realitat complexa, amb totes les paradoxes, el desordre i el model de canvi constant.

 

• Aprenentatge sistèmic. Aquest enfocament posa èmfasi en la necessitat de passar d’una visió “reduccionista” a fer connexions interdisciplinàries i

transdisciplinàries. Sterling (2004) sosté que l’educació en sostenibilitat requereix un enfocament més profund o transformador de l’aprenentatge, en el qual

s’ajuda l’alumne a veure les coses dins d’un sistema complet i a tractar adequadament les situacions complexes.

 

• El pensament crític. És una habilitat metacognitiva molt important, perquè els estudiants han de ser capaços de pensar críticament sobre la naturalesa del

coneixement i les formes en què el coneixement és produït i validat. Aquesta capacitat és crucial perquè els estudiants no es refugiïn en el territori familiar i segur

de la seva disciplina, sinó que han de tenir la capacitat i la confiança per avaluar els processos i les solucions des de moltes disciplines diferents.



4.3. L’aprenentatge i els mètodes d’ensenyament

 

L’estratègia didàctica es pot descriure com el conjunt de procediments, amb el suport de tècniques educatives, que tenen l’objectiu de portar l’acció didàctica a

bon terme, és a dir, assolir els objectius de l’aprenentatge (Dide, 2004).

Així mateix, una tècnica didàctica és un procediment que ajuda a desenvolupar una part de l’aprenentatge objectiu de l’estratègia.

La tècnica didàctica és també un procediment lògic i amb fonament psicològic destinat a orientar l’aprenentatge de l’alumne. La tècnica incideix en un sector

específic o en una fase del curs o tema que s’imparteix, com ara la presentació a l’inici del curs, l’anàlisi de continguts, la síntesi o la crítica del curs. La tècnica

didàctica és el recurs particular que utilitza el docent per assolir els propòsits plantejats des de l’estratègia.

En el procés d’una tècnica hi ha diferents activitats necessàries per aconseguir els resultats pretesos per la tècnica. Aquestes activitats són encara més parcials

i específiques que la tècnica ,i varien segons el tipus de tècnica o el tipus de grup amb què es treballa. Les activitats poden ser aïllades i es defineixen a partir de

les necessitats d’aprenentatge del grup.

 

 

 

Figura 1. Relació entre estratègia, tècnica, i activitat didàctica.

Els estudiants aprenen de moltes maneres: veient i escoltant, reflexionant i actuant, mitjançant el raonament lògic i intuïtiu, memoritzant i visualitzant, establint

analogies i creant models matemàtics, de manera constant i a empentes i rodolons. Els mètodes d’ensenyament també varien: alguns instructors fan classes

magistrals; altres demostren o discuteixen; alguns se centren en els principis i altres, en les aplicacions; alguns destaquen la memòria i altres, la comprensió. La

quantitat que un estudiant determinat aprèn en una classe es regeix, en part, per la capacitat nativa d’aquest estudiant i la preparació prèvia, però també per la

compatibilitat entre el seu estil d’aprenentatge i l’estil d’ensenyament del professor (Felder et al., 1998 i 2000). La gent tendeix a aprendre de diferents maneres.

Un inventari utilitzat d’estils d’aprenentatge, desenvolupat per Honey i Mumford (1992), suggereix que hi ha quatre tipus d’aprenentatges amplis: els actius, els

reflexius, els teòrics i els pragmàtics.

Richard M. Felder (Felder et al., 1998 i 2000) defineix quatre dimensions d’estils d’aprenentatge i els estils d’ensenyament que s’adapten a aquests.

 

 

Taula 4.3. Dimensions de l’aprenentatge i estils d’ensenyament.

 

Per augmentar l’èxit de l’estudiantat en l’ensenyament de l’enginyeria, cal comprendre els estils d’aprenentatge individual de l’estudiantat i proporcionar-li

mètodes pedagògics i entorns d’aprenentatge que s’hi adeqüin (Carver et al., 1999). No obstant això, en l’enfocament de l’ensenyament convencional utilitzat en

l’educació d’enginyeria destaca la classe magistral passiva més que la participació activa (la qual afavoreix els alumnes reflexius i verbals davant dels alumnes

actius i visuals), que se centra més en les abstraccions teòriques i els models matemàtics que en l’experimentació i la pràctica de l’enginyeria (la qual afavoreix

els alumnes intuïtius davant dels alumnes abstractes), i presenta els cursos d’una manera relativament autònoma sense posar èmfasi en les connexions amb

material d’altres cursos o l’experiència personal dels estudiants (cosa que afavoreixen els alumnes seqüencials davant dels aprenents globals) (Felder et al.,

1988 i 1996). La taula 4.3 mostra que hi ha 16 (24) estils d’aprenentatge. La majoria del professorat es pot sentir intimidat per la perspectiva de provar

d’acomodar l’ensenyament a 16 estils diferents en un curs determinat. Com s’ha comentat anteriorment, els mètodes habituals d’ensenyament en l’enginyeria

cobreixen adequadament les quatre categories bàsiques (intuïtiu, verbal, reflexiu, seqüencial), i amb les tècniques d’ensenyament apropiades es poden cobrir

fàcilment les categories restants. Afegir un nombre relativament petit de tècniques d’ensenyament al repertori d’un instructor hauria de ser suficient per donar

cabuda als estils d’aprenentatge de cada estudiant en el curs. (Adaptat de Felder et al., 2000.)

     

4.4. El paradigma d’aprenentatge i les estratègies pedagògiques i tècniques

 

Citant Erik de Graaff (2004), “l’objectiu de l’ensenyament de l’enginyeria no és omplir el cap dels estudiants d’enginyeria de coneixements, sinó, també,

proporcionar-los un ambient d’aprenentatge adequat que els permeti ‘aprendre a aprendre’ i adquirir la combinació de coneixements, habilitats i actituds

necessaris per obtenir les competències professionals d’enginyeria”. D’altra banda, la idiosincràsia de l’aprenentatge de la sostenibilitat imposa nous

enfocaments educatius. Quant a educar els enginyers per a la sostenibilitat, el que es requereix és l’estimulació de l’aprenentatge autoreflexiu, en el qual els

alumnes estan exposats a una sèrie de punts de vista diferents i el qual contínuament els anima a qüestionar-se els seus propis supòsits (Fenner et al., 2004).



El desenvolupament sostenible no és només una qüestió d’adquirir algun coneixement addicional. L’actitud és important. I aquesta no es pot aprendre només per

mitjà de classes magistrals (Mulder, 2006). Per tant, per garantir que l’estil d’aprenentatge de cada estudiant es dóna en els cursos, s’ha d’aplicar una àmplia

gamma de tècniques i estratègies pedagògiques que permetin canviar del model mecanicista al model d’educació ecològic.

Les estratègies i les tècniques didàctiques es poden classificar segons diferents paràmetres: segons el grau de participació (nombre de persones que

s’involucren en el procés d’aprenentatge, i que pot anar des de l’autoaprenentatge fins a l’aprenentatge cooperatiu) o bé segons l’abast (s’avalua el temps invertit

en el procés didàctic, des d’un tema concret fins a tot un curs o un pla d’estudis).

 

 

Taula 4.3. Classificació de les estratègies didàctiques i tècniques d’acord amb la participació que tenen.

Taula 4.4. Classificació de les estratègies didàctiques i tècniques d’acord amb l’abast que tenen.

     

4.5. Criteris de selecció d’estratègies didàctiques i tècniques

 

Tenint en compte l’àmplia gamma d’estratègies i tècniques didàctiques, cal descriure alguns criteris que s’han de seguir a l’hora de seleccionar-les.

Alguns autors, Martín (1998), Zabalza (1991), etc., proposen, entre d’altres, els criteris següents que cal tenir en compte:

• Validesa. Es refereix a la congruència respecte als objectius, és a dir, a la relació entre activitat i conducta desitjada. Una activitat és vàlida en la

mesura que possibiliti un canvi de conducta o millora personal del subjecte en la direcció d’algun objectiu.

• Comprensibilitat. També fa referència als objectius. Es refereix a si l’activitat els recull en tota l’amplitud, tant en l’àmbit de cada objectiu com pel que

fa al conjunt d’objectius. Cal proveir els alumnes de tants tipus d’experiències com àrees de desenvolupament s’intenti potenciar.

• Varietat. És necessària perquè hi hagi diversos tipus d’aprenentatge i depèn del criteri anterior.

• Adequació. Es refereix a l’adaptació de les diverses fases de desenvolupament i nivells de maduresa del subjecte. Per exemple, el professor ha de

tenir mínimament identificades les condicions següents: nombre d’alumnes, cursos que aquests han fet anteriorment, semestre en què s’ubica el curs,

relació del curs amb els altres que es duen a terme simultàniament, etc.

• Rellevància o significació. Està relacionada amb la possibilitat de transferència i utilitat per a la vida actual i futura.

• Claredat en la intenció. S’ha de definir clarament la intenció a l’hora de decidir incloure algun tipus d’estratègia o tècnica didàctica en un curs.

• Conèixer i dominar els procediments. En seleccionar una tècnica s’ha de tenir ple coneixement dels procediments que s’han se seguir per dur a

terme les activitats.

• Adequada inserció de l’exercici en la planificació. Identificar els moments al llarg del curs en què es desitja tractar certs continguts i seleccionar

des del moment de la planificació didàctica del curs l’estratègia o tècnica que s’utilitzarà, i determinar, també, la generació de material especial.

 

També és important destacar que la mitjana de retenció d’aprenentatge varia d’una metodologia pedagògica a una altra, i l’aprenentatge actiu és la metodologia

més efectiva (vegeu la figura 4.2).

 

Figura 2. Piràmide de retenció mitjana de l’aprenentatge. (Bales, 1996.)

 



En relació amb l’EDS, la majoria dels autors no opten per una tècnica específica d’aprenentatge, sinó per l’ús d’una àmplia gamma d’eines pedagògiques i

estratègies. Fien (2006) destaca: “Els aspectes importants de la pedagogia en l’educació per al desenvolupament sostenible inclouen animar els estudiants a

explorar les preguntes, qüestions i problemes de la sostenibilitat, especialment en contextos rellevants per a ells i les seves comunitats, cosa que implica

enfocaments centrats en l’estudiantat i en models d’ensenyament-aprenentatge de recerca interactiva. Aquests enfocaments no s’oposen a la utilització de

mètodes més centrats en el professor, com ara l’explicació, la narració i la demostració. No obstant això, posen èmfasi en l’ús del medi ambient i la comunitat

com un recurs per a l’aprenentatge, així com en les activitats centrades en l’estudiant, com ara el debat de temes polèmics, els jocs de rol, els jocs de simulació,

els aclariment de valors i anàlisi, i les activitats creatives i experimentals”.

L’aprenentatge ha de preparar les persones per funcionar en entorns professionals i socials en els quals s’enfronten a problemes complexos i han de treballar

juntament amb experts de diferents camps disciplinaris i agents socials interessats. El més probable és que l’adquisició de coneixements seguirà sent un objectiu

important, però la capacitat d’aplicar activament el coneixement en un context pràctic és cada vegada més determinant. A l’hora de dissenyar ambients

d’aprenentatge, això significa posar més èmfasi en un procés actiu d’aprenentatge individualitzat en un ambient ric, contextualitzat i d’aprenentatge obert. En

comparació de l’educació tradicional, centrada principalment en l’adquisició de coneixements, l’educació orientada a competències posa molta més atenció en

els jocs de rols i l’aprenentatge basat en projectes i l’aprenentatge basat en problemes (Van Dam-Mieras, 2005).

Azapagic (2005) proposa l’enfocament de tres nivells per a l’ensenyament de la sostenibilitat. Aquest enfocament va ser desenvolupat a la Universitat de Surrey.

 

 

Figura 3. Els tres nivells d’enfocament a l’ensenyament de la sostenibilitat. (Azapagic et al., 2005.)

 

Com es mostra en la figura 4.3, els tres nivells d’enfocament comprenen els elements següents:

1. Classes magistrals i tutories sobre el desenvolupament sostenible.

2. Estudis de casos específics.

3. La integració de la sostenibilitat en el currículum general.

El primer nivell introdueix els estudiants en els conceptes de la sostenibilitat com una de les àrees clau d’aprenentatge a través d’una sèrie de classes magistrals

i tutories. En el segon nivell, els estudiants estan exposats a estudis específics i casos pràctics, perquè puguin aplicar els conceptes de sostenibilitat i identificar

solucions sostenibles (Azapagic et al., 2004; Perdan i Azapagic, 2003). El tercer i últim nivell és la integració de la sostenibilitat en el currículum en general, des

dels fonaments (la termodinàmica, per exemple), mitjançant mètodes i eines quantitatives (per exemple, models matemàtics), fins als projectes de disseny (per

exemple, les plantes de transformació, les instal·lacions i els productes). A més, els alumnes poden aprendre a integrar els diferents criteris de sostenibilitat en

els enfocaments de disseny convencional utilitzant, per exemple, els principis del cicle de vida, els enfocaments de l’ecologia industrial i els principis d’ètica

apropiats.

 

Aquest enfocament integrat permet una introducció sistemàtica de criteris de sostenibilitat en el currículum, començant per un nivell inferior de complexitat i 

avançant cap a consideracions més complexes en els nivells superiors d’estudi. Promou els resultats d’aprenentatge que permeten als graduats establir una



connexió clara entre l’enginyeria i el desenvolupament sostenible, i els ajuda en la pràctica de l’enginyeria sostenible (Azapagic et al., 2005).

La taula següent descriu les característiques generals de les tècniques i les estratègies pedagògiques, i com poden contribuir a l’EDS.

 

 

 

Taula 4.5. Contribució de diferents estratègies pedagògiques a l’EDS.
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5. Estratègies per integrar la sostenibilitat en el currículum de l’enginyeria

Malgrat els obstacles a l’hora d’introduir l’educació en sostenibilitat en institucions d’educació superior, hi ha algunes experiències amb èxit en la bibliografia.

Aquests enfocaments inclouen diferents estratègies:

— En la majoria dels casos, les universitats tecnològiques ofereixen un curs específic sobre la sostenibilitat o la tecnologia sostenible en el primer cicle i/o en el

segon cicle. D’exemples d’aquests cursos, n’hi ha a la UPC (Segalàs et al., 2004b i 2008), a la Universitat Tecnològica de Chalmers (CUT) (Svanström, 2008), a

la Universitat de Tecnologia d’Eindhoven (EUT) (Kirkels et al., 2002), a la Universitat de Surrey (Perdan et al., 2000), a la Universitat de Tecnologia de Delft

(DUT) (Peet i Mulder, 2004; Mulder, 2006), a la Universitat Carnegie Mellon (Davidson et al., 2007), a la Universitat Estatal Ball (Vann et al., 2006), a l’Institut

Tecnològic de Monterrey (Lozano et al., 2006). Aquests cursos específics s’ofereixen tant obligatòriament com de manera optativa.

 

— Algunes universitats ofereixen una intensificació/especialitat en sostenibilitat. Per obtenir l’especialització, els estudiants, generalment, han de fer alguns

cursos optatius que relacionen la sostenibilitat amb la seva especialitat de l’enginyeria, i l’enfocament de la seva tesi final ha de ser sobre un tema de

sostenibilitat (aquestes especialitzacions s’ofereixen tant a primer com a segon cicle). D’exemples d’aquestes especialitzacions, n’hi ha a la UPC (Segalàs et al.,

2004), a l’EUT (Kirkels et al., 2002), a la DUT (Mulder, 2006), etc.

 

— Màster en sostenibilitat o en tecnologies sostenibles. En l’àmbit europeu, s’ha creat una xarxa d’universitats entre el Royal Institute of Technology, la

Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Tecnologia de Delft, en el marc del programa Erasmus Mundus, marc de l’acció IV. En aquest projecte

s’ha desenvolupat una base de dades en línia que recull tots els programes d’enginyeria relacionats amb la sostenibilitat que s’ofereixen a Europa.

 

— Incorporació dels continguts de sostenibilitat en tot el currículum. Hi ha diferents models en diverses universitats. Alguns exemples es van dur a terme a la

Universitat de Tecnologia de Delft (Boks i Diehl, 2006), la Universitat de Lund (Lidgren et al., 2006), la Universitat Tecnològica de Chalmers (Svanström et al.,

2008), la UPC (Esteban et al., 2008), la Universitat de Cambridge (Fenner et al., 2004), la Universitat de Rowan (Jahan i Mehta, 2007), etc.

Per aconseguir la incorporació de la sostenibilitat en el currículum, diferents metodologies i accions s’han dut a terme amb més o menys èxit:

— Formació del professorat en sostenibilitat (Bras-Klapwijk et al., 1999), encara que aquest enfocament ha demostrat que no és gaire eficaç en alguns

casos. La raó principal és l’estructura d’incentius a les universitats, que prioritza la recerca per sobre de l’educació, cosa que fa que el professorat dediqui poc

temps a formar-se en sostenibilitat. Així mateix, al professorat, en general, no li agrada ser ensenyat. Normalment, els membres del professorat que assisteixen

a aquests cursos de formació són els que ja estan interessats en la sostenibilitat. Per tant, la majoria del professorat no es veu influïda per l’organització de

cursos de formació.

— Disseny i implementació de plans d’ambientalització curricular per a les escoles i els departaments de la UPC (Segalàs, 2004).

— Eines d’aprenentatge i fonts d’informació sobre l’educació en sostenibilitat (Segalàs et al., 2002).

— El mètode de la interacció individual (Peet et al., 2004) es basa en la idea que els professors han de ser abordats com a fonts de coneixement i no com a

elements de la força d’ensenyament. Aquest mètode ha demostrat que té molt èxit en la recerca de vincles entre una disciplina científica i la sostenibilitat, i ha

permès aconseguir la integració de la sostenibilitat en el currículum de la CUT, la DUT i la UPC (Holmberg et al., 2008).

5.1. Les lliçons apreses

 

Segons els experts, la principal limitació per integrar la sostenibilitat en el currículum de l’enginyeria és la cultura acadèmica. Al professorat li manca una

perspectiva de sostenibilitat global que fa que se senti amenaçat en la seva autonomia. El personal acadèmic no està acostumat a dialogar sobre els continguts

de l’ensenyament o la investigació. Això fa que no es produeixin reaccions als nous reptes de la societat, com ara la sostenibilitat. La integració de la

sostenibilitat en una assignatura és difícil si el professorat se sent insegur respecte a la posició de poder que té en el departament. Aquesta integració podria

donar lloc a debats sobre la qualitat de l’assignatura que imparteix, fet que amenaça la seva credibilitat acadèmica, és a dir, la seva posició. La superació

d’aquesta resistència és el punt clau per integrar la sostenibilitat en el pla d’estudis. En aquest sentit, es proposen els plantejaments següents:

 

— Fer visible que la sostenibilitat no és una amenaça i que hi ha vincles inherents que estan implícits en la disciplina, en mostrar que hi ha quelcom per guanyar

i que hi ha noves oportunitats en la sostenibilitat per al professorat i per al seu camp disciplinari.

 

— Tenir present que la interacció individual és la millor manera d’involucrar els professors (Peet et al., 2004; Holmberg et al., 2008), encara que és un procés

altament consumidor de recursos.

 



— Involucrar el professorat no docent de la sostenibilitat en projectes d’aplicacions sostenibles amb altres departaments, cosa que facilita una millor comprensió

per part del professorat de la sostenibilitat, ja que s’aplica en el seu camp d’experiència.

 

— Utilitzar aprenentatge basat en projectes multidisciplinaris amb problemes relacionats amb la sostenibilitat. Això augmentarà la conscienciació del professorat

pel que fa a participar en els projectes.

 

— Donar suport a l’excel·lència: vincular el professorat amb la recerca en educació en sostenibilitat, premiar els pioners. Promoure la recerca d’excel·lència en

sostenibilitat.
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