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UIC Barcelona trasllada la Facultat d’Educació a
Sant Cugat del Vallès
El trasllat al Campus Sant Cugat dotarà la Facultat de les millors instal·lacions i
els mitjans necessaris per fer front a les demandes d’innovació que requereix
l’escola inclusiva del segle XXI.
Barcelona, 14 de maig de 2018. La Facultat d’Educació de UIC Barcelona es traslladarà
el curs 2018-2019 al Campus Sant Cugat. El motiu: oferir als alumnes un espai que
afavoreixi una formació capdavantera com a futurs mestres i respondre més bé a les
demandes d’innovació que planteja l’educació en el segle XXI.
El Campus Sant Cugat (al costat de l’Hospital General de Catalunya) té 18.356 m2, un
total de 47 aules i seminaris, instal·lacions dotades de les tecnologies més avançades, sis
gimnasos i una nova biblioteca amb 322 places.
Segons la degana de la Facultat d’Educació, Esther Jiménez, el trasllat serà molt positiu
per a la formació dels futurs mestres: “Estem convençuts que aquest canvi potenciarà la
seva formació. Els alumnes d’Educació compartiran espai amb psicòlegs,
fisioterapeutes, metges, infermers, odontòlegs i bioenginyers. Professionals amb
els quals podrem treballar les diferents necessitats que requereix una escola
inclusiva i compartir els avenços de la neurociència relacionats amb l’aprenentatge
i l’educació. Tot això serà una experiència molt enriquidora per als alumnes”.
El trasllat de la Facultat, actualment ubicada als edificis del carrer Terré del Campus
Barcelona, no serà immediat. Es farà a mitjans del curs 2018-2019 un cop es garanteixi
que les instal·lacions estan totalment adaptades a les necessitats de la Facultat
d’Educació.
El curs vinent, a més a més, arrencarà el nou grau en Psicologia. La Universitat aposta
amb força per relacionar els estudis d’Educació amb els de Psicologia, amb contingut que
convergeixi en tots dos plans d’estudi.
A banda de la docència, el trasllat afavorirà també la recerca de la Facultat i facilitarà la
sinergia amb altres àrees de coneixement com ara la salut, la neurociència, la psicologia,
etc., tan necessàries en l’àmbit de l’educació.
Sobre UIC Barcelona
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb l’objectiu d’oferir una
formació universitària de qualitat i promoure la recerca per servir la societat. Lligada al món empresarial i amb
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un marcat caràcter internacional, imparteix setze graus, dotze doble titulacions i més de vuitanta programes
de postgrau als dos campus que té, situats a Barcelona i Sant Cugat.
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