La Unió Europea i la sostenibilitat
Pacte Verd Europeu, transició energètica i lluita contra el canvi
climàtic en les polítiques públiques europees.
Taller híbrid per a docents d’educació secundària

Dilluns 11 de juliol de 2022 | 16 -19h (format híbrid)

5a Edició
Organitza: Càtedra Jean Monnet sobre Governança a la UE
Responsable: Dr. Andrea Noferini (CEI, International Affairs i UPF)
Col·labora: Sra. Conxi Muñoz (Centre de Documentació Europea. UAB)

Taller gratuït
Registre: https://forms.gle/fy2NJiGHgSp55ehe9
Més informació: baces@upf.edu
El taller compta amb certificat d’assistència
Data límit d’inscripció: 5 de juliol de 2022

Objectiu del taller
En el marc de la celebració de la COP25 a Madrid, la cinquena Conferència de les Parts
de la Convenció de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, la Comissió Europea va
presentar el Pacte Verd Europeu. Aquest acord consisteix en un ambiciós paquet de
mesures que ha de permetre que les empreses i els ciutadans europeus es beneficiïn
d’una transició ecològica sostenible. L'objectiu final del Pacte Verd és convertir la Unió
Europea en una economia neutra d'emissions de carboni d'aquí a 2050.
Amb el suport de les inversions en tecnologies ecològiques, solucions sostenibles i noves
empreses, el Pacte Verd pot ser una nova estratègia de creixement de la UE. No obstant
això, serà capaç el Pacte Verd Europeu de traçar el camí per a una transició justa i
socialment equitativa sense deixar enrere cap persona o regió?
En aquest context, l'objectiu general del taller consisteix en reflexionar conjuntament
amb el col·lectiu dels docents sobre les polítiques públiques del Pacte Verd Europeu i com
introduir aquests temes en la docència. Més en concret, els objectius específics del taller
consisteixen en:
✓ Familiaritzar els docents sobre el funcionament de la presa de decisió europea.
✓ Presentar de manera simplificada les intervencions emmarcades en el context del
Pacte Verd Europeu.
✓ Donar a conèixer instruments didàctics i pedagògics útils per a la introducció de la
sostenibilitat als instituts.
Programa
16.00-16.30

Presentació dels participants al curs i formulació de les primeres
preguntes, necessitats i interessos sobre la UE a l'activitat docent.

16.30-17.30

Pacte Verd, Transició Justa i polítiques cap a la sostenibilitat (Andrea
Noferini)

17,30-18.00

Pausa

18.00-18.40

Eines didàctiques i formatives sobre el Pacte Verd (Conxi Muñoz)

18.40-19.00

Torn de preguntes i tancament del taller

Com participar
El format del taller serà híbrid, permetent participar presencialment o en línia.
Un cop realitzada la inscripció, rebreu l’enllaç per a la connexió.
Per a les persones que assistiran presencialment, la sala és: Auditori Mercè Rodoreda –
UPF Campus de la Ciutadella (Cr. Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona)

