
 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 

S’inaugura el nou grau en Filosofia, Política i 

Economia, impulsat per l’Aliança 4 Universitats 

amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa" 
 

• El nou grau en Filosofia, Política i Economia és una titulació 

pionera a l’Estat que s’imparteix entre Barcelona i Madrid 

• Els 41 estudiants de primer curs han començat les classes avui a la 

Universitat Pompeu Fabra 

• El grau comptarà amb un programa d’ajuts a la mobilitat que 

assumeix íntegrament l’Obra Social “la Caixa” 

 

 

Barcelona, 19 de setembre de 2013.-.. L’Aliança 4 Universitats (A4U) posa en 
marxa aquest curs 2013-2014 el grau conjunt en Filosofia, Política i Economia, 
una titulació transversal que s’impartirà de manera conjunta entre les 
universitats que formen part de l’A4U: la Universitat Autònoma de Madrid, la 
Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que s’incorporarà en pròximes edicions. El grau 
disposarà d'un programa d’ajuts a la mobilitat ofert per l’Obra Social "la Caixa". 

És una titulació de quatre anys de durada que comportarà una forta mobilitat 
dels estudiants matriculats, ja que hauran de cursar els seus estudis entre 
Barcelona i Madrid, seu dels quatre centres que formen l’A4U, i també es 
promouran les estades a l’estranger. 

Els 41 estudiants que cursaran el primer grau conjunt de l’A4U, la primera 
titulació impartida conjuntament entre universitats de dues comunitats 
autònomes diferents, han iniciat avui l’activitat acadèmica al campus de la 
Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, on faran el primer curs sencer. 



 

 

Per tal de facilitar als estudiants el seguiment dels seus estudis i fer front a 
aquesta elevada mobilitat, en funció dels resultats acadèmics i en igualtat 
d’oportunitats, l’A4U i l’Obra Social “la Caixa” han signat un conveni de 
col·laboració. En virtut de l’acord, aquesta darrera entitat aportarà un 
finançament total de 600.000 euros, que servirà per dotar entre 100 i 200 ajuts i 
garantir que les dificultats econòmiques no siguin un impediment per cursar la 
titulació. 

L’acord de col·laboració, signat recentment pel rector de la UPF, Jaume 
Casals, en representació de l’A4U, i Jaume Lanaspa, director executiu de 
l’Obra Social “la Caixa”, preveu que aquesta aportació econòmica es faci 
efectiva en un termini de quatre anys, corresponents als propers quatre cursos 
acadèmics, repartida de la manera següent: 60.000 euros (entre 10 i 20 ajuts) 
per al curs 2013-2014; 120.000 euros (entre 20 i 40 ajuts) per al 2014-2015; 
180.000 euros (entre 30 i 60 ajuts) per al 2015-2016 i  240.000 euros (entre 40 i 
80 ajuts) per al 2016-2017. 

El conveni signat contempla que l’A4U aportarà tots els recursos humans, 
materials i tècnics necessaris per a portar a terme la implantació del nou grau 
en Filosofia, Política i Economia i de la convocatòria dels ajuts. La UPF, com a 
representant de l’Aliança, serà la institució responsable de tota la gestió 
econòmica i administrativa dels ajuts. 

Una titulació pionera en l’àmbit universitari espanyol 

Les universitats Pompeu Fabra (UPF), Carlos III (UC3M) i Autònoma de Madrid 
(UAM), integrants de l’A4U, han apostat per llençar el grau conjunt en Filosofia, 
Política i Economia, una titulació amb una llarga tradició a les universitats 
anglosaxones i que s’imparteix en prop de cinquanta institucions de referència. 

Formar professionals que puguin exercir la seva activitat en institucions 
públiques i privades, amb una sòlida formació en ciències polítiques i economia 
i amb una base important en l'anàlisi crítica i moral que pot proporcionar les 
humanitats, essencialment la filosofia, és el seu principal objectiu. 

El disseny d’un grau conjunt planteja grans avantatges per a la seva 
implantació ja que es crea a partir de recursos existents, sense costos afegits 
en instal·lacions, amb una inversió mínima en nou professorat i amb importants 
sinèrgies amb els graus ja aprovats. Per tant i des d’una perspectiva 
econòmica, és una proposta factible en un temps de recursos limitats. 
 
El fet d’oferir una visió de les ciències socials des de diferents perspectives, 
permet dotar als estudiants de diferents eines per analitzar un món cada 
vegada més global, complex i connectat. Així, la inserció laboral dels futurs 
graduats podria concretar-se a diferents àmbits com la Política, Periodisme, 
Indústria, Educació, Direcció d'empreses, Consultoria i relacions públiques, 



 

 

Serveis diplomàtics, Governs autonòmics i locals i Organismes internacionals, 
entre d’altres. 
 
Amb una càrrega lectiva de 240 ECTS, consta d'assignatures de formació 
bàsica, assignatures obligatòries, seminaris de casos, itineraris 
d'especialització (Economia, Ciències Polítiques i Dret i Filosofia, Humanitats i 
Comunicació), pràctiques externes, programa de mobilitat internacional i treball 
de fi de grau. 
 
Les assignatures s’impartiran en català, castellà o anglès (segons les matèries) 
i el preu del primer curs a la UPF és de 1.656 euros. 
 
Quant a l’estructura, el primer curs s’impartirà íntegrament a la UPF, que serà 
la coordinadora acadèmica del grau. En l’assignació del mes de juny del procés 
de preinscripció universitària per al curs 2013-2014, cadascuna de les 21 
places que ha ofert la UPF ha obtingut 5,65 sol·licituds, i ha assolit una nota de 
tall d’11,93, la segona més alta de la Universitat. A aquestes 20 places cal 
sumar-hi les 10 que ha ofert la UC3M (amb una nota de tall de 12,018, la més 
alta de la Universitat) i les 10 de la UAM (nota de tall de 10,718), que sumen el 
total de 41 places del nou grau. 

Madrid serà el destí dels estudiants durant el segon curs (un quadrimestre a la 
UC3M i un altre a la UAM), mentre a tercer curs s’afavorirà la mobilitat 
internacional. Finalment, el quart curs està dedicat a la realització del treball de 
fi de grau en una de les universitats participants o, eventualment, en un dels 
centres d'intercanvi. Els estudiants completaran la seva formació amb 
assignatures optatives i itineraris d’especialització (a Espanya o a l’estranger), 
amb l’opció de seguir un programa de pràctiques externes. 

 

Dades dels 41 estudiants del curs 2013-2014 del grau en FPE: 

Edat 90,2% (=<18) 

 

7,3% (19-20) 2,4% (>30) 

 

 

Sexe 46,3% (H) 53,7% (D)   

Procedència  

(domicili familiar) 
39% 

(província  
de BCN) 

7%  
(resta de 

Catalunya) 

27%  
(província  
de Madrid) 

27%  
(resta de 
l’Estat) 

 

Inauguració del curs 2013-2014 del grau conjunt de l’Aliança 4 

Universitats i presentació del programa d’ajuts a la mobilitat 



 

 

 

Data: dijous 19 de setembre 

 

—1ª part. Aula 40.010 de l’edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella 
de la UPF (Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona) 
 
11:30. Salutació als 40 estudiants, a càrrec del rectors José M. Sanz (UAM), 
Daniel Peña (UC3M) i Jaume Casals (UPF). 
 
Lliçó inaugural, “Acerca de la textura de nuestras sociedades”, a càrrec de 
Josep Joan Moreso, catedràtic de Filosofia del Dret i anterior rector de la 
UPF (2005-2013). 
 
—2ª part. Sala de graus Albert Calsamiglia del campus de la Ciutadella  
 
13:00. Roda de premsa, amb la presència dels rectors José M. Sanz (UAM), 
Daniel Peña (UC3M), Jaume Casals (UPF) i del vicerector de Professorat i 
Programació Acadèmica Juan Jesús Donaire (UAB); d’Antoni Castellà, 
secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i Enric 

Banda, director de l'Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de l'Obra Social 
"la Caixa" 
 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l'Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 

Unitat de Comunicació i Relacions Externes. Universitat Pompeu Fabra. 
Tels. 93 542 21 00 – 629 76 06 28 / premsa@upf.edu 

 


