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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

1.  DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom de l’organització: Universitat Internacional de Catalunya 

Breu descripció de l’organització:  
 

La Universitat Internacional de Catalunya és una entitat dedicada a la recerca i la transmissió 
del coneixement, treballa en la tasca de cercar, difondre i aplicar alternatives ètiques als reptes 
socioeconòmics i ambientals amb què es troba la societat actual.  
En aquest context, estableix una s¯rie dôobjectius per impulsar la sostenibilitat entre la 
comunitat universitària, en els àmbits de la docència, la recerca, la sensibilització ambiental i la 
gestió de recursos mediambientals. 
 

Telèfon :   932 541 800 

Web:   www.uic.es/ca/sostenibilitat/campus -sostenible 

E-mail contacte  sostenible@uic.cat 

 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de lôactuació o actuacions sobre prevenció de residus 
 

Títol  de l es actuaci ons  

1.  Consignes Medi ambientals  

2.  Programa dôaprenentatge Residu Zero  

 

1. Consignes Medi ambientals  

 
Breu descripció:   
 
Formació en consignes ambientals  en la  nova incorporació de personal i a totes  les formacions de 
Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient.  
 
Imatge de la iniciativa  
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Beneficis:  
 
  X  Ambientals        X     Socials            Econòmics  

 
Objecti us i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:  
 
Objectiu 5:  Ús Racional dels recursos: de la societat al consum responsable.  
 
L²neas dôacci·:  

1. Desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació de residus.  
2. Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques socials i ambientals dels 

productes.  
3. Impulsar programes dôeducaci· del consum responsable.  
4. Fer un consum responsable de béns i serveis.  
5. Enfortir la contractació la compra responsable.  
6. Promoure les xarxes de consum responsable.  
7. Suprimir el malbaratament alimentari en tots els àmbits.  
8. Implantar models de gestió per avançar cap al residu zero.  
9. Considerar el residu com a recurs. Augmentar la proporció de residus recollits selectivament i 

la qualitat de les fraccions.  
10. Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la reutilització i el 

reciclatge per sobre de la valorització energètica.  
 

 

2. Programa educatiu Residu Zero  

 
Breu descripció:    
 
Metodologia dôaprenentatge de lôassignatura Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències 
Experimentals 1 (2n curs del Grau dôEducaci· Prim¨ria) 
Lôaprenentatge orientat a projectes ®s una metodologia dôaprenentatge en la que els alumnes, en 
petits grups, planifiquen, creen i avaluen un projecte que respon a les necessitats plantejades en una 
determinada situació. Aquest aprenentatge té com a objectiu específic desenvolupar un projecte teòric 
de producci· de ñresidu zeroò (a escala global, com a ciutadans, a la universitat, en lô¨mbit familiar, 
lôescola, hospitals...) 
 

Beneficis:  
 
 x    Ambientals         x     Socials        x     Econòmics  

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:   
 
Objectiu 5:  Ús Racional dels recursos: de la societat al consum responsable.  
 
Línies dôacci·:  
 

1. Desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació de residus.  
2. Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques socials i ambientals dels 

productes.  
3. Impulsar programes dôeducaci· del consum responsable.  
4. Fer un consum responsable de béns i serveis.  
5. Enfortir la contractació la compra responsable.  
6. Promoure les xarxes de consum responsable.  
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7. Suprimir el malbaratament alimentari en tots els àmbits.  
8. Implantar models de gest ió per avançar cap al residu zero.  
9. Considerar el residu com a recurs. Augmentar la proporció de residus recollits selectivament i 

la qualitat de les fraccions.  
10. Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la reutilització i e l 

reciclatge per sobre de la valorització energètica. 
 
 

 


