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Introducció i disseny

Conclusions

Objectius ODS (Introducció Curs 2022-23)

La introducció dels ODS en els plans docents és una excel·lent ocasió per a
l’ambientalització dels estudis universitaris i per contribuir a construir un present i un
futur més just, sostenible i solidari. El GIBAF ha participat en els darrers anys en la
conversió d’alguns jardins universitaris, de mers àmbits de lleure cap a espais de salut i
recursos docents. Es presenta el projecte dut a terme al Jardí de la Facultat de Farmàcia i
CCAA (Campus Diagonal), que permet la introducció de conceptes, exemples pràctics,
treball personalitzat i reflexió sobre els objectius 2, 3, 6, 11, 12, 13 i, sobretot, 15, amb
focus sobre el valor de la biodiversitat com a font de salut (“Protegir, restaurar i promoure
l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible;
combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la
diversitat”) en el context One Health. La presentació del projecte es pot veure a través de
del vídeo realitzat per Audiovisuals UB sobre aquesta activitat.

• L’activitat de visita al Jardí de la Facultat forma part de les Activitats Complementàries del Programa de 4 
grups de l’assignatura Botànica farmacèutica (1er Curs, 2n Semestre)

• La prova pilot s’avaluarà per mitjà d’un qüestionari al final de la visita. En cas de resultats positius, introducció 
al Pla Docent i a l’avaluació ordinària de l’assignatura el curs 2023-34

Referència T2_PO_007

Posar QR al
Vídeo
Enllaç GIBAF?
http://gibaf.org/video-del-gibaf-sobre-el-
jardi-de-la-facultat-publicat-a-ubtv

Inici de l’activitat: Curs 2022-23 (Grups pilot)
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Agraïments

Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure 
l'agricultura sostenible

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes 
les persones

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els 
boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del 
sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat

Enllaç al vídeo
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L'ús dels jardins universitaris es demostra com un instrument útil per a la implementació de 
l'Agenda 2030, en la línia de l'estratègia definida per als jardins botànics pel J.B. de Còrdova 
per adaptar les seves accions a contribuir als Objectius de Desenvolupament sostenible 
(ODS)
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