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El Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP) és 

un centre acadèmic de UIC Barcelona que té com 

a objectiu impulsar un aprenentatge general de 

caràcter transversal a tots els estudiants de grau, 

amb independència de la titulació que cursin. Les 

assignatures que ofereix el CIP promouen la reflexió 

sobre els grans temes de la història, de la cultura, el 

món contemporani i la missió de la Universitat, amb 

les implicacions de la seva identitat cristiana.

Els principals objectius del CIP són: 

 1. Enriquir la perspectiva de l’estudiant a través 

de la planificació i coordinació d’assignatures 

transversals comunes a tots els plans d’estudi.

2. Fomentar el diàleg interdisciplinari del professorat.

3. Fomentar la reflexió epistemològica pròpia de cada 

disciplina.

UNA APOSTA PER LA FORMACIÓ  

BASADA EN COMPETÈNCIES

A UIC Barcelona apostem per un aprenentatge 

basat en l’adquisició de competències transversals i 

coneixements propis de cada disciplina.

Gràcies al programa formatiu del CIP, basat 

en sessions teòriques i pràctiques, tots els 

estudiants tindran un perfil versàtil i podran adquirir 

competències com el pensament crític, la visió 

global dels problemes, l’examen dels pressupostos 

teòrics de la mateixa disciplina, el foment de la 

interdisciplinarietat, entre d’altres.

Objectius



Habilitats i coneixements

A través de les assignatures del Centre 
Interdisciplinari de Pensament, l’alumnat 
adquirirà diversos coneixements i 
habilitats, amb els quals podrà:

— Abordar críticament i reflexivament 
l’estudi de cada disciplina en 
connexió amb la resta dels sabers.

— Identificar les qüestions més 
rellevants de l’existència humana 
presents en les grans creacions 
religioses, humanístiques i 
científiques.

— Reflexionar, des d’un punt de 
vista crític, sobre els pressupòsits 
antropològics, intel·lectuals, històrics 
i humanístics, i les repercussions 
ètiques de les diferents disciplines.

— Adoptar una aproximació 
interdisciplinària per a la comprensió 
de la realitat.

— Desenvolupar el compromís ètic en la  
professió i amb els valors propis d’una 
societat democràtica.

— Fomentar el sentit de solidaritat i 
l’interès pels problemes socials.

— Treballar amb profunditat el 
raonament crític i l’argumentació.

— Desenvolupar habilitats de 
comunicació oral i escrita.
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MÒDUL DE FONAMENTS  
CULTURALS 

Les assignatures del Mòdul de Fonaments 
culturals són matèries interfacultatives 
de diferents temàtiques que s’adapten 
als requeriments formatius de cada grau. 
L’oferta es podrà modificar periòdicament 
d’acord amb les necessitats dels diversos 
centres on s’ofereixin. 

Estan incloses en el pla d’estudis 
dels diferents graus a partir del tercer 
curs universitari. Corresponen a dues 
assignatures de 3 crèdits cadascuna.

ANTROPOLOGIA 

Es cursa durant un semestre del primer curs 
universitari de qualsevol grau i correspon a 
6 crèdits. 

“L’assignatura d’Antropologia 
facilita el desenvolupament d’una 
idea coherent i completa de la 
persona humana, que fa possible el 
reconeixement de la pluralitat de 
les dimensions físiques, psíquiques, 
socials i espirituals que té, i una 
integració adequada.”

Dr. Josep Corcó
Director del Centre Interdisciplinari 
de Pensament i professor 
d’Antropologia

ÈTICA

És una matèria d’un semestre de segon 
o tercer curs (per graus de més de 240 
crèdits) i correspon a 6 crèdits. 

“L’Ètica és la disciplina filosòfica que 
estudia l’acció humana encaminada 
al bé, a les accions honestes. L’ésser 
humà es pot corrompre, però també 
és capaç de tenir ’integritat; és capaç 
del millor, és capaç de ser altruista. 
És un ser social, obert als altres i per 
tant, a la cooperació i la solidaritat.”

Dra. Magda Bosch
Professora d’Ètica General

PROGRAMA ACADÈMIC

Un tret característic del programa CIP és la interdisciplinarietat, la qual desenvolupa una reflexió entre els diversos àmbits 
científics i els principis, fonaments i mètodes del coneixement humà. Fomenta el diàleg humanístic i científic entre els 
diversos camps de coneixement. Uneix la singularitat de cada àmbit amb la valoració crítica de les implicacions socials i 
culturals respecte al seu horitzó d’aplicació.

El programa docent del CIP constitueix un total de 18 ECTS.

PERFIL DEL PROFESSORAT  

El Centre Interdisciplinari de Pensament 
treballa conjuntament amb les 
facultats en la implantació de les 
assignatures transversals a totes les 
titulacions de grau de UIC Barcelona. En 
aquest sentit, les facultats proveeixen 
els professors del CIP que s’ajusten 
més bé a les característiques 
específiques de cada grau i disciplina. 

El CIP nomena el professorat per a cada 
assignatura, però els docents continuen 
adscrits administrativament als seus 
departaments respectius.
El Centre Interdisciplinari de Pensament 
coordina i orienta la docència de les 
assignatures de formació general 
transversal, i contribueix a la formació 
específica del professorat que 
imparteix aquestes assignatures a 
través de l’intercanvi d’experiències, 
l’organització de seminaris i congressos i 
l’elaboració de materials docents.
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