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ODS. Objectius individuals sostenibles per al canvi col·lectiu. 
 
En 2015, l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, 
una oportunitat perquè els països i les seves societats emprenguin un nou camí amb 
el qual millorar la vida de tots, sense deixar a ningú enrere. La pregunta que hem de 
fer-nos davant aquest repte és, Ens estem preparant a nivell individual per a ajudar a 
potenciar aquests ODS? Com a individus que integrem societats i organitzacions, 
Dissenyem les nostres vides personals i professionals alineades amb aquests 
objectius globals? 
 

 
PROFESSOR 
  
Gorka Bartolomé és Màster Certified Coach de l'ICF i mentor registrat. És llicenciat 
en piano i música de cambra, un postgrau en pedagogia per la Tel Aviv University, és 
Màster en Sociologia Aplicada i Màster en Identitat europea Medieval en l'especialitat 
de Construcció Històrica d'Europa. En l'actualitat es troba desenvolupant el seu 
doctorat sobre l'impacte de les competències del Coaching no directiu en els 
mecanismes de creativitat de el cervell en la UdL. A més, és expert en Intel·ligència 
Emocional, instructor Certificat de Mindfulness, Expert en Micro-Expressions pel 
Ekman Institute i Certified Trainer de les metodologies Points of You, Lego Serious 
Play i DISC. 
 
OBJECTIUS 

• Prendre consciència a nivell individual i organitzacional de la importància vital 
dels ODS. 

• Conèixer l'aspecte teleològic de l'ésser humà. 

• Entendre què ens mou com a éssers humans. 

• Aprendre a desenvolupar ODS individuals que ens portin a una millor qualitat 
de vida. 

• Desenvolupar la responsabilitat individual per a aconseguir el benestar alineat 
amb el desenvolupament sostenible global. 

 
          
          

 
 
 
 

L’assistència a 
Taller  - . Objectius individuals sostenibles per al canvi col·lectiu.+                 

Taller Vinc a buscar feina   + 2 visites a espais d’empreses donen dret a reconèixer 1 
ECTS de Matèria Estratègica Transversal. 

Durada: 1 h 
Lloc: Zoom 
Un cop feta la inscripció rebràs l’enllaç de la 
connexió al taller 
 


