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Ateneu Universitari Sant Pacià

L’Ateneu Universitari Sant Pacià és una institució universitària de l’Església
catòlica, promoguda per l’Arquebisbat de Barcelona, amb centres situats a
Catalunya i Mallorca.

Oferta acadèmica
Titulacions
Disset titulacions amb un esquema de
grau (tres anys) i màster (dos anys),
d’acord amb la normativa de la Santa
Seu.
Grau - Baccalaureatus
Tres anys acadèmics: 180 ects
• Teologia (FTC)
• Filosofia (FFC)
• Història, Arqueologia
i Arts cristianes (FHEAG)
• Ciències religioses (ISCR)
Màster - Licentiatus
Dos anys acadèmics: 120 ects
• Teologia (FTC):
—Sistemàtica
—Bíblia
—Moral
—Litúrgia (FTC-ISLB)
—Fonamental (FTC-ITF)
• Filosofia (FFC)
• Història i Patrimoni cultural de l’Església (FHEAG):
—Història de l’Església
—Arqueologia i Art
—Patrimoni de l’Església
• Ciències religioses (ISCR)

• Facultat de Filosofia de Catalunya
(FFC)
• Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes (FHEAG)
A més de les tres facultats, l’Ateneu té
vuit instituts i un centre teològic, amb
un total de 3.000 alumnes.

Doctorat - Doctor
• Teologia (FTC)
• Filosofia (FFC)
• Història, Arqueologia
i Arts cristianes (FHEAG)

Títols propis
Diplomes
• Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic (30 ects)
• Música sacra (45 ects)
CURS en línia
• Science and Faith BCN (FTC)
(24 lliçons)
Aquesta oferta acadèmica es programa segons l’Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior (EUEIS).
Totes les titulacions tenen validesa
civil plena (són reconegudes pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports,
segons els reials decrets de 2011 i
2015).

Centres
L’Ateneu consta de tres facultats:
• Facultat de Teologia de Catalunya
(FTC)

Dos instituts incorporats a la FTC:
• Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB), amb seu a Barcelona
• Institut de Teologia Fonamental (ITF),
amb seu a Sant Cugat del Vallès
Sis instituts vinculats a la FTC:
• Barcelona (ISCREB)
• Girona (ISCRGirona)
• Lleida (IREL)
• Mallorca (ISuCiR)
• Tarragona (Sant Fructuós, INSAF)
• Vic (ISCRVic)

Ubicació
L’Ateneu Universitari Sant Pacià té la
seu a la ciutat de Barcelona, en el cèntric i esplèndid edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, i gaudeix d’un magnífic equipament i també dels serveis
que ofereix la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, una de
les biblioteques més importants del país.

Informació
Ateneu Universitari Sant Pacià
c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona
Tel. 934 521 371
secretaria@edusantpacia.cat

Un centre afiliat a la FTC:
• Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM)

Horari de Secretaria
De dl. a dj.: d’11 a 13 h
i de 17 a 19 h; dv.: d’11 a 13 h
www.edusantpacia.cat

Inauguració oficial del curs 2016-2017
de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (Facultat de Teologia de Catalunya,
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, Institut de Teologia Fonamental,
Facultat de Filosofia de Catalunya i Facultat Antoni Gaudí)

Acte presidit per Mons. JOAN JOSEP OMELLA,
arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l’AUSP
Lliçó inaugural

«De la comprensió a la contemplació.
La teologia del beat Ramon Llull»
a càrrec del
Dr. Jordi Gayà i Estelrich (FTC-ISUCIR)
Dijous, 6 d’octubre de 2016, a les 11.15 h
a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231)
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Facultat de Teologia de Catalunya
Facultat. N’és director el Dr. Jaume González Padrós.
Institut de Teologia Fonamental (ITF)
Centre acadèmic erigit l’any 1984 encomanat a la Companyia de Jesús i incorporat a la Facultat de Teologia, en nom
de la qual atorga els títols de llicència
especialitzada en teologia fonamental i
el posterior doctorat. Té la seu al Centre
Borja, c/ Llaseres 30, 08172 Sant Cugat del Vallès. És dirigit pel Dr. Joan Carrera, SJ.
Centre afiliat
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca
(CETEM). Afiliat a la FTC des de 1971.

Pla d’estudis
PRIMER CICLE
Cursos institucionals o grau (300 ects)
Els estudis de teologia tenen tres cicles.
El primer cicle consta de cinc cursos, en
els quals s’estudien de manera sistemàtica els elements constitutius de la teologia, ciència de la fe. En els dos primers cursos s’estudien les disciplines filosòfiques
propedèutiques de la teologia, impartides
per la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de
Catalunya. En acabar el primer cicle s’obté el grau de batxillerat en teologia, equivalent al títol universitari oficial de graduat o
graduada (R.D. 1619/2011). Les classes
del primer cicle s’imparteixen diàriament,
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

SEGON CICLE
Llicenciatura en Teologia – Màster
d’especialització
(Dos anys de durada, 120 ects)
Especialitats. S’ofereixen cinc especialitats: teologia sistemàtica, Sagrada Escriptura, teologia moral, litúrgia i teologia
fonamental. Les tres primeres s’imparteixen a la seu de la Facultat de Teologia
de Catalunya (c/ Diputació 231, Barcelona), així com la de litúrgia, que és dirigida per l’Institut Superior de Litúrgia de
Barcelona. L’especialitat de teologia fonamental s’imparteix a la seu de l’Institut de Teologia Fonamental (c/ Llaseres
30, Sant Cugat del Vallès).
Destinataris. Batxillers en teologia (poden accedir-hi directament); alumnes
amb estudis de Seminari (sexenni filosoficoteològic), els quals hauran de fer un
curs pont per a l’obtenció del batxillerat
en teologia, que es pot cursar simultàniament amb la llicència; llicenciats en ciències religioses (ISCR), els quals han de
fer el curs pont per a llicenciats en ciències religioses, que es pot cursar simultàniament amb les matèries propedèutiques i de llengües de la llicència.
Reconeixement civil. El títol de llicenciat/ada en teologia és equivalent al títol oficial de màster universitari (R.D.
1619/2011).
Horari de classes. Teologia sistemàtica, Sagrada Escriptura, teologia moral:
dimecres (matí i tarda, de 10 a 13.55 h

i de 16 a 19.55 h) i dijous (matí, de 10
a 13.55 h). Litúrgia: de dilluns a divendres, de 9.10 a 13 h. Teologia fonamental: dijous i divendres, de 9 a 13.30 h
i de 16 a 18 h.
Inici del curs: a partir del 12 de setembre.
Informació i matrícula: La matrícula
es podrà fer en línia, a través del web de
la Facultat, del 12 de juliol al 10 de setembre de 2016: http://areareservada.
teologia-catalunya.cat. També es podrà
fer a la Secretaria de la FTC, de l’1 al 9
de setembre: c/ Diputació, 231 - Barcelona - t. 934 534 925 - www.teologia-catalunya.cat. Per al màster en teologia fonamental, contacteu amb la Secretaria de
l’ITF, c/ Llaseres, 30 - 08172 Sant Cugat
del Vallès (Barcelona), t. 936 741 150 www.jesuites.net/centreborja/itf.htm
Residència. Hi ha la possibilitat d’allotjar-se a la mateixa seu de la FTC: Residència del Seminari Conciliar de Barcelona, t. 934 541 600, c/e: seminari@
seminaribarcelona.net

Activitats acadèmiques
especials
• 30 de novembre - 1 de desembre. Jornades d’Ètica i món contemporani «El
canvi climàtic i el desenvolupament
sostenible» (Aula Magna, 19 h).
• 8 de març. Dia de les Facultats (activitats diverses).
• 15-16 de març. Simposi internacional
«Reforma i reformes en l’Església: Algunes lliçons històriques de la reforma
de l’Església» (Aula Magna, 9.30 h).
• 11 de maig. Jornada acadèmica «El
llenguatge de la salvació en la carta als
Romans» (Aula Magna, 9.30 h).

Centres incorporats
i afiliats
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB)
Promogut pel Centre de Pastoral Litúrgica, va ser incorporat l’any 1986 a la Facultat de Teologia de Catalunya. L’Institut organitza el bienni complet d’estudis
de litúrgia per a obtenir la llicència i el
posterior doctorat. Té la seu a la mateixa

Centres vinculats
a la Facultat
Estan vinculats a la Facultat de Teologia
de Catalunya (FTC) els Instituts Superiors
de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic. Els
alumnes poden obtenir el batxillerat/grau
i la llicenciatura/màster en ciències religioses.

Cursos acadèmics
especials
Curs de pastoral: preparació al ministeri
Es cursa cada dilluns i va destinat als
qui es preparen específicament per a
exercir el ministeri pastoral. Aquest curs
és confiat a la FTC pels rectors de seminari de les diòcesis catalanes.
Escola de llengües
Aprenentatge teoricopràctic del llatí, el
grec i l’hebreu en horari de matí (integrat en el pla d’estudis institucionals) i
de tarda (dimarts, dimecres i dijous, de
17 a 19 h). També s’ofereixen el copte
i el siríac (dijous, de 18.30 a 20.30 h).
L’Escola de Llengües ofereix igualment
un curs d’anglès teològic, adreçat especialment als alumnes d’institucionals i
llicència (dijous, de 15 a 16 h).
Ciència i fe en diàleg
Curs en línia, dirigit pel Seminari de Theosciences, amb l’objectiu de divulgar els

estudis realitzats en els darrers trenta
anys sobre el diàleg teologia i ciència.
Ofert especialment a professors de primària, secundària i batxillerat. S’estructura en vint-i-quatre lliçons de dotze hores
de dedicació cada una (12 ects). Coordinador: Dr. Emili Marlés.

Extensió universitària
Formació permanent
Ofereix cada any, amb estructura de cursets breus, una síntesi de qüestions fonamentals de teologia. Hi poden participar tots els qui ho desitgin. A la seu de
la Facultat (c/ Diputació, 231) les classes són el dijous de 10 a 12.45 h. A la
seu de l’Institut de Teologia Fonamental (Sant Cugat del Vallès), el dimecres,
matí i tarda.
Cursos d’aprofundiment bíblic
Visió panoràmica de la història de la salvació i introducció a l’Antic i al Nou Testament, amb disciplines que ajuden a
comprendre millor els textos bíblics.
S’imparteix els dimarts i dijous, de 19 a
21 h.

• Condicions d’admissió. Per matricular-se als estudis superiors de
teologia i poder obtenir graus acadèmics (grau, màster i doctor),
cal tenir estudis que donin accés
a la Universitat; també són vàlides les proves d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. L’Escola
de Llengües i els cursos d’extensió
universitària són oberts a tothom.
• Informació. Facultat de Teologia
de Catalunya, c/ Diputació 231,
08007 Barcelona - Tel. 934 534
925 - A/e: secrdocencia.teologia@
edusantpacia.cat - Web: www.teologia-catalunya.cat
Tots els cursos que ofereix la Facultat de Teologia de Catalunya són reconeguts oficialment com a CRÈDITS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT NO UNIVERSITARI (Orde
ENS/248/2012 de 20 d’agost, de
la Generalitat de Catalunya, Disposició addicional).
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Facultat de Filosofia de Catalunya
La Facultat de Filosofia de Catalunya s’adreça a estudiants que desitgen adquirir una àmplia cultura filosòfica i humanística i una formació profunda de la intelligència, tot atenent els problemes humans i filosòfics d’avui, així com les grans
doctrines de tots els temps. Pretén formar la capacitat i la competència de judici
de manera lúcida i crítica, més encara que ensenyar els resultats d’un sistema acabat. Des de la seva identitat cristiana, cultiva el desvetllament del pensament i la
reflexió servint-se amb lucidesa del patrimoni filosòfic i humanístic. Els cursos de
la Facultat de Filosofia de Catalunya abracen totes les matèries de l’ensenyament
clàssic de la filosofia i de les humanitats, i el coneixement dels principals autors,
a partir de la lectura directa i el comentari dels seus textos.

Grau Eclesiàstic de
Batxiller en Filosofia
(180 ects)
PRIMER CICLE
Primer curs

Crèdits ects

• Introducció a la filosofia
i metodologia
3 OF
• Història de la filosofia antiga
5 OF
• Història de la filosofia medieval 5 OF
• Història de la filosofia moderna 6 OF
• Antropologia filosòfica
6 OF
• Psicologia
3 OC
• Fenomenologia de la religió
3 OF
• Teoria del coneixement
3 OF
• Filosofia del llenguatge
i hermenèutica
5 OF
• Llatí I
3 OC
• Llatí II
3 OC
• Grec I
3 OC
Segon curs

Crèdits ects

• Ontologia
• Metafísica
• Ètica
• Ètica social i política
• Lògica I
• Història de la filosofia
contemporània
• Sociologia
• Lectura de textos
• Filosofia de la natura
• Llatí III
• Grec II
Tercer curs

3 OF
6 OF
5 OF
3 OF
4 OF
6 OF
3 OC
3 OF
3 OF
3 OC
3 OC

Optatives (29 ects)

SEGON CICLE
Crèdits ects

Cinquè curs

5 OF
5 OF
2 OC
2 OC

Crèdits ects

• Introducció al món
i al pensament bíblics I: AT

(120 ects)
Quart curs

6

Optatives (30 ects)

3 OF
3 OF
3 OF
3 OF
6 OC
5 OC
3 OC
4 OC

Crèdits ects

• Curs monogràfic de filosofia
actual
• Psicologia de la religió
• Sociologia de la religió
• Estatut i mètodes de
la filosofia
• Filosofia social i política
• Filosofia de la història
• Qüestions aprofundides
de bioètica
• Qüestions aprofundides
de filosofia del llenguatge

5 OC
3 OC
3 OC
3 OC
5 OC
3 OC
5 OC
3 OC

Crèdits ects

• Curs opcional I
• Curs opcional II
• Curs opcional III
• Curs opcional IV
• Curs opcional V
• Curs opcional VI
Seminaris (30 ects)

5 OF
5 OF

6
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3

Grau Eclesiàstic de
Llicenciat en Filosofia

5 OF

5 OF
5 OF
5 OF
3 OF
3 OF
5 OF
5 OF

6

A l’acabament del primer cicle, els alumnes poden accedir al títol de BACCALAUREATUS en filosofia fent un examen oral
o escrit, que serà qualificat per un tribunal de professors.
De la llista de temes del temari oficial
de la Facultat, se n’oferiran quatre a l’alumne, el qual en triarà dos per exposar
oralment o per escrit.

• Comentari d’autors: filosofia
antiga
• Comentari d’autors: filosofia
medieval
• Comentari d’autors: filosofia
moderna
• Comentari d’autors: filosofia
contemporània
• Història i filosofia de l’art
• Filosofies de l’Orient
• Qüestions aprofundides
de filosofia de la ciència
• Filosofia de la cultura

Crèdits ects

• Lògica II
• Història de la filosofia catalana
• Filosofia de la religió
• Filosofia de la ciència
• Filosofia i bioètica
• Estètica
• Corrents actuals de la filosofia
• Qüestions aprofundides
de metafísica
• Qüestions aprofundides
de teoria del coneixement
• Qüestions aprofundides
de filosofia de la natura
• Qüestions aprofundides
d’antropologia filosòfica
• Qüestions aprofundides
de filosofia moral
• Llengua moderna I
• Llengua moderna II

• Qüestions frontereres
entre filosofia i teologia:
Teologia fonamental I
• Introducció al món i
al pensament bíblics II: NT
• Vaticà II
• Teologia fonamental II
• Història de l’Església antiga
• Lectura de textos (op.)
• Curs opcional I
• Curs opcional II
• Curs opcional III
• Curs opcional IV
• Curs opcional V
• Curs opcional VI

5
5
5
5
5
5
Crèdits ects

• Seminari I
• Seminari II
• Seminari III
• Seminari IV
• Seminari V
• Seminari VI

5
5
5
5
5
5

Taula resum de matèries i crèdits
• Obligatòries fonamentals (OF) 138
• Obligatòries complementàries (OC) 73
• Matèries complementàries
opcionals
59
• Seminaris
30
Crèdits totals

300

El corresponent títol eclesiàstic es pot obtenir en alguna de les tres especialitats
previstes: filosofia teorètica, filosofia
pràctica o història de la filosofia i de la
ciència. En totes elles, pressuposada
la condició de batxiller en filosofia, l’alumne haurà d’elaborar i presentar una
tesina dirigida per un dels professors del
departament respectiu. Prèviament haurà de superar l’examen oral de segon cicle, tot responent a dos dels temes del
temari oficial, escollits entre els quatre
que seran proposats al candidat.
Tant l’examen com la presentació de
la tesina seran qualificats per un tribunal
de professors.

Grau Eclesiàstic de
Doctor en Filosofia
(30 ects)
TERCER CICLE
Doctorat

Crèdits ects

• Conceptes de la persona
en la història
• Religió i cultura
• Mètodes d’investigació
• La qüestió metafísica
• Veritat i raó
• Bé i ciutat: Qüestions fonamentals

5
5
5
5
5
5

Per tal d’obtenir el doctorat, l’alumne
que ja hagi obtingut la llicenciatura eclesiàstica haurà de cursar 30 ects, i haurà
de presentar una tesi doctoral, dirigida per
un professor de la Facultat. Un cop defensada, caldrà presentar-ne un resum del
treball defensat i lliurar-ne 40 exemplars
a la Secretaria de la Facultat.

Informació i inscripcions
Facultat de Filosofia
de Catalunya
c/ Diputació, 231
08007 Barcelona
Tel. 934 534 338
Fax 934 530 957
facultat@filosofia.url.edu
http://filosofia.url.edu
De dl. a dv., d’11 a 13 h
i de dl. a dc., de 17 a 19 h
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Facultat Antoni Gaudí
• Fonts hagiogràfiques i litúrgiques
(3 ects)
• Sagraments de la iniciació cristiana
(6 ects)
• Història de l’Església contemporània (5 ects)
• Història de l’Església a Catalunya (3
ects)
• Història de la teologia (5 ects)
• Cristianisme i cultura I: Món antic i
Edat mitjana (6 ects)
• Cristianisme i cultura II: Edat moderna i contemporània (6 ects)
• Seminari de síntesi (3 ects)
• Llatí IV (3 ects)
Assignatures optatives del primer
cicle:
Durant el segon i el tercer any s’hauran
de cursar 21 ects de matèries optatives.
Aquest curs se n’ofereixen les següents:

La Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes (FHEAG) és
una institució eclesiàstica de caràcter universitari, promoguda per l’Arquebisbat de Barcelona amb l’objectiu de dotar Catalunya d’una institució acadèmica d’estudis superiors, no tan sols teològics i filosòfics sinó també d’altres
disciplines eclesiàstiques i humanístiques, com la història de l’Església, l’arqueologia cristiana i el ric patrimoni cultural i artístic de l’Església. Constituïda oficialment l’octubre de 2014, la Facultat Antoni Gaudí, juntament amb la
Facultat de Teologia de Catalunya i la Facultat de Filosofia de Catalunya, és
una de les tres Facultats eclesiàstiques que han conformat l’Ateneu Universitari Sant Pacià, erigit per la Santa Seu a Barcelona l’octubre de 2015.
La Facultat Antoni Gaudí programa les seves activitats acadèmiques segons l’Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior (EUEIS).

Pla d’estudis
PRIMER CICLE (Grau)
(Baccalaureatus)
(Tres anys acadèmics: 180 ects)

• Llatí I (3 ects)
• Llatí II (3 ects)

• Paleografia i diplomàtica (3 ects)
• Història de l’Església medieval (5 ects)
• Història de l’Església moderna (5 ects)
• Patrologia (3 ects)
• Història de l’art cristià del Renaixement i el Barroc (6 ects)
• Història de l’art cristià modern i contemporani (5 ects)
• Introducció al Nou Testament (6 ects)
• Teologia fonamental: Cristologia i eclesiologia fonamentals (6 ects)
• Seminari d’història: «El cristianisme a
la Tarraconense hispano-romana i visigòtica» (3 ects)
• Seminari d’arqueologia i art: «Del simbolisme a l’avantguarda: un fil espiritual» (3 ects)
• Llatí III (3 ects)

• Concili Vaticà II (3 ects)
• Teologia i cinema (3 ects)
• Teologia i música (3 ects)
• Grans obres de música sacra (3 ects)
• Història de la filosofia contemporània (6 ects)
• L’art espiritual del camí cistercenc
(3 ects)
Hi ha un sistema de convalidacions per
als estudiants que hagin obtingut títols
civils i eclesiàstics i vulguin accedir a la
Facultat Antoni Gaudí.
CURS PONT
per als batxillers en teologia que
vulguin accedir a la FHEAG
S’ofereix un curs pont, dividit en dos
anys acadèmics:

Tercer Curs (2016-2017) (60 ects)

—El curs 2016-2017 les classes tenen lloc de dimecres a divendres.

• Litúrgia fonamental (5 ects)
• Història de les litúrgies cristianes (3
ects)

—El curs 2017-2018 s’impartiran la
resta de matèries, de dilluns a dimecres.

Segon Curs (2016-2017) (60 ects)
Primer Curs (2016-2017) (60 ects)
• Metodologia i fonts de la investigació històrica (3 ects)
• Introducció a l’arquitectura cristiana (3 ects)
• Introducció a l’arqueologia cristiana (6 ects)
• Introducció a l’arxivística (3 ects)
• Introducció a la conservació i gestió
del patrimoni de l’Església (3 ects)
• Història de l’Església antiga (3 ects)
• Història de l’art cristià antic (5 ects)
• Història de l’art cristià medieval (6
ects)
• Introducció a l’Antic Testament (6 ects)
• Història de la filosofia antiga (5 ects)
• Història de la filosofia medieval (5
ects)
• Història de la filosofia moderna (6
ects)

• Topografia de l’Orbis Christianus (3
ects)
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SEGON CICLE (Màster universitari)
(Licentiatus)
(Dos anys acadèmics: 120 ects)
MÀSTER EN HISTÒRIA I PATRIMONI
CULTURAL DE L’ESGLÉSIA
Especialitat: Patrimoni de l’Església
(en conveni amb la Univ. Ramon Llull)
Itineraris:
I. Arqueologia i Art Cristià (120 ects)
II. Patrimoni de l’Església (120 ects)
III. Història de l’Església (120 ects)
I. ARQUEOLOGIA I ARTS (120 ects)
El màster en arqueologia i arts cristianes ofereix a l’alumne la possibilitat d’aprofundir en els elements antropològics,
filosòfics i teològics de l’experiència estètica. Els objectius del màster consisteixen a explicar l’arqueologia i les arts
a partir dels seus fonaments teològics,
litúrgics i iconogràfics. Els destinataris
d’aquesta titulació són els alumnes que
desitgin obtenir una formació especialitzada en el terreny de l’arqueologia i
les arts, tant a nivell d’investigació com
divulgatiu.
Cursos propedèutics (10 ects)
• La metodologia arqueològica. Treball
de camp (5 ects)
• Fonts hagiogràfiques i litúrgiques II
(2,5 ects)
• Museologia i museografia (2,5 ects)
Cursos comuns (40 ects)
a. El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya, Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la
Hispània romana i visigòtica (segles
III-VIII) (10 ects)
b. L’art romànic en el context europeu
(segles X-XII) (10 ects)
c. L’art gòtic a la Mediterrània occidental (segles XIII-XV) (10 ects)
d. El modernisme català i l’obra d’Antoni Gaudí (segles XIX-XX) (10 ects)
Cursos específics (30 ects)
• Basíliques i baptisteris (5 ects)
• Iconografia cristiana oriental i occidental (2,5 ects)
• Epigrafia cristiana (2,5 ects)
• Topografia clàssica i cristiana (2,5
ects)
• Hagiografia antiga i medieval (2,5
ects)
• Cementiris cristians antics (2,5 ects)
• Litúrgia i art (2,5 ects)
• Religiositat i art en el Renaixement i
el Barroc (5 ects)
• Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ects)
• La basílica de la Sagrada Família (2,5
ects)
• Seminaris (3) (15 ects)
• Seminari de Màster (5 ects)
• Treball de Màster (20 ects)

del patrimoni cultural. Els objectius d’aquesta titulació consisteixen a explicar
el patrimoni i garantir-ne la conservació.
Els destinataris són els alumnes que
vulguin obtenir una formació especialitzada en el camp de la gestió cultural
i de les activitats relacionades amb el
turisme.
Cursos propedèutics (10 ects)
• Difusió i comunicació del patrimoni
de l’Església: el marc legal vigent (2,5
ects)
• Dimensió econòmica i financera del
patrimoni de l’Església (2,5 ects)
• Museologia i museografia (5 ects)
Cursos comuns (40 ects)
(cf. itinerari Arqueologia i arts)
Cursos específics (30 ects)
• La gestió i didàctica del patrimoni de
l’Església (5 ects)
• El patrimoni de l’Església i el turisme
(2,5 ects)
• Conservació i restauració del patrimoni (5 ects)
• Iconografia cristiana oriental i occidental (2,5 ects)
• Hagiografia antiga i medieval (2,5 ects)
• Història de les reformes litúrgiques
i conseqüències en el patrimoni eclesiàstic (2,5 ects)
• Religiositat i art en el Renaixement
i el Barroc (5 ects)
• Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ects)
• La basílica de la Sagrada Família (2,5
ects)
• Seminaris (3) (15 ects)
• Seminari de Màster (5 ects)
• Treball de Màster (20 ects)
III. HISTÒRIA (120 ects)

II. PATRIMONI (120 ects)
El màster en patrimoni es proposa formar especialistes en la gestió i difusió

El màster en història de l’Església es
proposa estudiar i avaluar en el seu
esdevenir històric el camí i la vida de

l’Església, tenint en compte el patrimoni artístic de la tradició cristiana.
L’objectiu del màster és formar futurs
docents i especialistes en història de
l’Església, seguint els mètodes vàlids
per a l’estudi rigorós de la veritat històrica. Els destinataris són els alumnes
que vulguin obtenir un màster especialitzat per a exercir la docència en centres d’educació superior i universitats,
per a la investigació científica de la història o per esdevenir responsables d’institucions culturals eclesiàstiques i civils.
(Aquest itinerari s’oferirà a partir del
curs 2017-2018).

Taxes de
matriculació
• Primer cicle (3 anys): 1.525 E (un any
acadèmic)
• Segon cicle (2 anys): 1.840 E (un
any acadèmic)
• Alumnes oients: 45 E/ects (assignatures del Primer cicle); 65 E/ects
(Segon cicle)

TERCER CICLE (Doctorat)
AULES OBERTES D’ARQUEOLOGIA
I ARTS CRISTIANES
La Facultat Antoni Gaudí ofereix totes les matèries del primer cicle
(grau) en règim obert a alumnes
oients que desitgin completar la
seva formació cultural o humanística.
Les taxes de matrícula per als alumnes oients són de 45 E/ects.

TITULACIONS ACADÈMIQUES
Grau (Primer cicle: 3 cursos), Màster (Segon cicle: 2 cursos) i Doctorat (Tercer
cicle), equivalents als títols canònics
de de Baccalaureatus, Licentiatus i
Doctor, amb reconeixement civil.

Horaris de classe
• Primer cicle – Grau: matins, de dilluns
a divendres (entre les 9 i les 14 h)
• Curs pont – Grau: matins, de dimecres
a divendres (entre les 9 i les 14 h)
• Segon Cicle – Màster: tardes, de dimarts a dijous (de 18 a 21 h)

Informació i matrícula
Secretaria de la
Facultat Antoni Gaudí
c/ Diputació, 231
08007 Barcelona
Tel. 934 534 925
secracademica.antonigaudi@
edusantpacia.cat
www.facultatantonigaudi.
edusantpacia.cat
Matrícula oberta
fins al 9 de setembre de 2016
Inici de les classes:
12 de setembre de 2016
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L’ISCREB, pel diàleg interreligiós
Per què un màster en diàleg interreligiós,
ecumènic i cultural? La complexitat creixent del nostre món depèn, en bona part,
del fet que el grau de comunicació i d’intercanvi entre les cultures hagi augmentat vertiginosament. La categoria de diàleg és central per tal d’afavorir la trobada,
l’intercanvi, el contrast, l’enriquiment i la
recerca conjunta entre diverses tradicions religioses i cultures.
L’ISCREB i la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL) ofereixen, en modalitat presencial i virtual, un màster en diàleg interreligiós. La pròxima edició s’impartirà
entre els anys acadèmics 2016-2018.
El curs està pensat per a persones que
tenen interès a conèixer aspectes fonamentals de diferents tradicions religioses. Totes les assignatures del màster

es poden cursar de forma presencial, o
de forma virtual.
Antoni Matabosch, director de l’ISCREB,
aquests darrers anys, afirma: «El diàleg
interreligiós és necessari avui en dia,
primer a nivell intel·lectual perquè hi ha
altres religions en el món i hi hem de dialogar. I també en l’àmbit pràctic, entre
nosaltres, a Catalunya hi ha un milió
de persones que segueixen altres religions que no són la catòlica. Cal conèixer
aquesta diversitat per evitar sentiments
com la por, que poden desembocar en
confrontacions.»
El màster fa una descripció de les principals religions del món —islam, judaisme,
ortodòxia, protestantisme, budisme, altres religions orientals o religiositats noves que han aparegut més recentment—,
i després parla del diàleg a través de di-

versos seminaris. Què és el diàleg?, quin
tipus de diàleg hi ha?, per a què serveix?
Sobre això, tres alumnes (Eulàlia Carrilero, Josep Bordera i Joaquim Fernández) i tres professors (Jordi Corominas,
Joan Hernández i Dolors Bramon) de
l’anterior edició del màster en diàleg interreligiós, parlen en el nou vídeo editat
per l’ISCREB. (El podreu visualitzar posant el mòbil sobre la imatge).
«El diàleg interreligiós és una necessitat actual; marca la identitat de les persones. La identitat social es fa sempre en
relació amb un altre, amb l’alteritat. Els
diàlegs que són més fructífers són els
que es basen en la pedagogia de l’acció:
quan dues persones o comunitats de tradicions diferents uneixen esforços per
atendre o acompanyar un tercer», afirma
Joan Hernández, professor del màster.

Josep Bordera, alumne del màster,
respon que on «curiosament m’he trobat
amb més conflictes és amb persones
que comparteixen la mateixa manera
d’entendre la fe, que no veuen clar que tu
hagis de parlar amb altres, o que el diàleg sigui necessari o tingui efectes positius. És important que fem incidència en
la pedagogia del diàleg dintre de la comunitat, hem de fer entendre el seu valor».
A més a més, el coneixement de la
pluralitat religiosa és un factor cada cop
més rellevant en diferents àmbits de la
vida professional: món educatiu, sanitari, de l’educació social, de l’esport o de
la comunicació. Per aquesta raó, aquest
màster possibilita un enriquiment acadèmic i també suposa una millora de la
qualitat en l’exercici de la mateixa professió.

CURS MONOGRÀFIC

«Filosofia de l’amor.
Contra la banalitat»

A càrrec del

Dr. Francesc Torralba
Dies: 12, 13, 14 i 15
de setembre, de 18 a 21 h
Matrícula:
del 2 al 12 de setembre

Acte acadèmic inaugural del curs 2016-2017
Presidit per l’arquebisbe de Barcelona, JOAN JOSEP OMELLA
Pronunciarà la lliçó inaugural el Dr. LLUÍS DUCH, sobre el tema:

«L’ésser humà avui. Les transmissions
en el moment actual»
Lluís Duch (Barcelona, 1936) és doctor en antropologia i teologia per la universitat de Tübingen
i professor emèrit de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, de l’Institut Superior de
Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona, i de l’Abadia de Montserrat. És monjo de Montserrat des de 1961. Ha traduït, al català i al castellà, escrits de Luter, Müntzer, Silesius, Schleiermacher i Bonhoeffer. És autor de més de cinquanta llibres i opuscles, i de més de tres-cents articles
i col·laboracions en obres col·lectives. La seva dilatada trajectòria intel·lectual ha estat reconeguda i estudiada al llibre d’homenatge Emparaular el món. El pensament antropològic de Lluís Duch.

Es lliuraran els diplomes als qui, havent acabat els estudis, han sol·licitat la tramitació
dels títols de diplomat/ada o de llicenciat/ada.

Informació i matrícula
Si necessiteu més informació podeu posar-vos en contacte amb la
Secretaria de l’ISCREB. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 17 a 21 h. L’horari de
les classes presencials és de 18.30
a 21 h.

Institut Superior de Ciències
Religioses de Barcelona
c/ Diputació, 231
08007 Barcelona
Tel. 934 541 963
Fax 933 237 373
secretaria_virtual@iscreb.org
www.iscreb.org

Període de matrícula

Dia 17 d’octubre de 2016, a les 7 del vespre
Sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona)

Presencial i virtual:
del 2 al 26 de setembre

4 de setembre de 2016 full dominical
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Facultat de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull
La Facultat de Filosofia de Catalunya
(URL) té una llarga tradició d’estudis
filosòfics i humanístics.
En el camp de la filosofia i de les humanitats promou una formació en els
grans corrents filosòfics i humanístics de tots els temps, centrada en
el comentari dels autors principals
i el diàleg entre les diverses tradicions filosòfiques, la història de la
cultura, la història de l’art i la literatura.

Grau en Filosofia
El grau en Filosofia promou una formació en els grans corrents filosòfics de
tots els temps, centrada en el comentari dels autors principals, la reflexió
sobre les grans preguntes que afecten l’home i el diàleg entre les diverses tradicions filosòfiques. Es pretén
que l’estudiant assoleixi una síntesi
doctrinal sòlida i que adquireixi també
una formació metodològica que li permeti iniciar-se en la investigació i arribar a una especialització en els àmbits de la filosofia teorètica, la filosofia
pràctica i la història de la filosofia i de
la ciència.

Curs d’estiu 2016 de la Facultat de Filosofia (Universitat Ramon Llull):
«Frares, Navegants i Prínceps. Sis segles d’històries a Sant Jeroni de la Murtra»

Doctorat
Màster en recerca en Filosofia:
en filosofia i estudis Humanisme
humanístics
i transcendència
(Títol oficial)
L’objectiu del màster és proporcionar una formació especialitzada en
la recerca en l’àmbit filosòfic i humanístic.
Va dirigit als llicenciats o graduats
en filosofia i humanitats o en qualsevol altra titulació de lletres, i també als
titulats superiors que desitgin ampliar
coneixements en les àrees de la filosofia, l’estètica, l’art i la literatura, i adquirir una competència en la investigació humanística. Una de les finalitats
del màster és la preparació per a l’accés al doctorat.
El màster presenta l’especificitat
de combinar la filosofia amb les humanitats (amb una atenció especial
a l’art i la literatura), i posa l’accent
en la tradició humanística cristiana.
A partir d’una troncalitat comuna, el
màster ofereix dos itineraris:
I. Filosofia, II. Humanitats.
Horari de tarda:
Dimarts, dimecres i dijous, de 17.30
a 21.30 h

patrimoni cultural eclesiàstic. Els destinataris són els graduats, llicenciats
i diplomats que vulguin obtenir una formació especialitzada en aquest camp
i tots els professionals que hi treballen.
Mòduls

(Títol oficial)

1. Marc legal i gestió del patrimoni
cultural eclesiàstic

El programa de doctorat en Filosofia
«Humanisme i transcendència» és el
resultat de la col·laboració del Departamento de Filosofía de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad
Pontificia de Comillas (Madrid) i de la
Facultat de Filosofia de la Universitat
Ramon Llull (Barcelona) en el marc del
Campus d’Excel·lència Internacional
Aristos Campus Mundus 2015, que
uneix les universitats esmentades i
la de Deusto (País Basc).

2. Arqueologia cristiana, iconografia i
simbologia religiosa
3. Interpretació del patrimoni, rutes
culturals i patrimoni subtil
4. Gaudí i el Modernisme
5. Patrimoni bibliogràfic de titularitat
eclesiàstica
6. Practicum

per oferir uns fonaments bàsics sobre
la història, l’arqueologia i l’art cristià. El
màster consta d’un tronc comú i d’un
tronc específic, a triar entre tres itineraris:
1. Història de l’Església
2. Arqueologia i Art cristià
(nou itinerari 2016-2017)
3. Patrimoni de l’Església
El màster es desenvolupa en dos cursos acadèmics.
Dates i horari:
De setembre 2016 a juny 2017
Dimarts, dimecres i dijous,
de 18 a 21 h
Data d’inici: 13 setembre 2016

Dates: de febrer a juny de 2017
Horari: dimarts, dimecres i dijous, de
18 a 21 h

Diploma
d’especialització en Màster en història
gestió del patrimoni i patrimoni cultural
cultural eclesiàstic (Títol propi URL - 120 ects
(Títol propi URL - 30 ects)

en col·laboració amb la FHEAG)

L’objectiu d’aquest diploma és formar
especialistes en la gestió i la difusió del

Aquest màster amplia substancialment
el camp d’estudi del diploma anterior,

Aules obertes
de filosofia
i humanitats
Cursos en règim obert adreçats al públic general, en horari de tarda-vespre,
als quals es pot assistir com a oient,
sobre matèries de filosofia i humanitats.
Els cursos d’Aula Oberta són reconeguts com a cursos de formació per-
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manent del professorat de secundària.
Pensadors del s. XX (7,5 ects)
Prof. Carles Llinàs
4 d’octubre 2016 - 2 de juny 2017
Dimarts, 18 a 19.30 h

Grans literats i corrents literaris.
La dramatúrgia filosòfica de
William Shakespeare:
entre comèdia i tragèdia (5 ects)
Prof. Armando Pego
5 d’octubre 2016 - 11 de gener 2017
Dimecres, 17.30 a 19.30 h

Concepcions de la persona humana.
L’univers filosòfic d’Edith Stein
(1891-1942). Una introducció
exhaustiva a la seva obra (5 ects)
Prof. Francesc Torralba
4 d’octubre 2016 - 10 de gener 2017
Dimarts, 17.30 a 19.30 h

Literatura, memòria i vida a l’alba
del segle XX: Joyce, Proust, Svevo
(5 ects)
Prof. Sílvia Coll-Vinent
6 d’octubre 2016 - 12 de gener 2017
Dijous, 19.30 a 21.30 h

Art i bellesa en la història (5 ects)
Prof. Jaume Aymar
4 d’octubre 2016 - 10 de gener 2017
Dimarts, 19.30 a 21.30 h

La qüestió metafísica (5 ects)
Prof. Joan Martínez Porcell
7 de febrer - 30 de maig 2017
Dimarts, 17.30 a 19.30 h

full dominical 4 de setembre de 2016

Veritat i raó. Amor i filosofia (5 ects)
Prof. Joan Albert Vicens
7 de febrer - 30 de maig 2017
Dimarts, 19.30 a 21.30 h
Bé i ciutat: qüestions fonamentals.
Idea i Polis. La re-presentació
històrica i política de la Idea.
De Reimarus i Lessing a Nietzsche
(5 ects)
Prof. Carles Llinàs
8 de febrer - 31 de maig 2017
Dimecres, 17.30 a 19.30 h
Religió i Cultura. El llenguatge
del poder (revisió de grans teories
polítiques) (5 ects)
Prof. Ignasi Boada
8 de febrer - 31 de maig 2017
Dimecres de 19.30 a 21.30 h

Cloenda dels actes del 7è Centenari
de l’Any Llull

JOAN SANTANACH és especialista en l’obra de Ramon Llull,
professor i coordinador de l’Editorial Barcino

CONFERÈNCIA

«El Llibre d’amic e amat com a relat
de l’experiència mística»
La declaració de l’any 2016 com a any de celebració de l’Any Llull va ser aprovada pel Govern de la Generalitat el març de 2014. L’originalitat del seu pensament i la qualitat de la seva literatura han fet de Ramon
Llull la figura més destacada de la cultura catalana.
El Comitè organitzador de l’Any Llull ha nomenat Joan Santanach i Suñol comissari de l’Any Llull 2016. Santanach és professor i coordinador de l’Editorial Barcino i destaca per la seva especialització en la figura
i la literatura de Ramon Llull, sobre les quals ha publicat diversos llibres i articles.
L’obra de Ramon Llull, escrita principalment en català i en llatí, i probablement també en àrab, ha tingut una
gran influència entre grans pensadors des del mateix segle XIV fins als nostres dies. Els seus llibres han estat editats i traduïts a desenes de llengües als centres de cultura i estudi més prestigiosos d’arreu del món.

Dimecres, 23 de novembre de 2016, a les 12 h,
a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Aula Magna del Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona)

Informació i inscripcions
Facultat de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull
c/ Diputació, 231 / 08007 Barcelona
Tel. 934 534 338 / Fax 934 530 957
facultat@filosofia.url.edu
http://filosofia.url.edu
De dl. a dv., d’11 a 13 h
i de dl. a dc., de 17 a 19 h

Ramon Llull,
en les fronteres

Ramon Llull, en les fronteres
conté aportacions dels professors de la Facultat de Filosofia (URL) Agustí Boadas,
Carles Llinàs, Armando Pego
i Ignasi Roviró, i dels bibliotecaris de la Biblioteca Pública
Episcopal de Barcelona (BPEB)
Daniel Gil, Helena Fàbregas i
Imma Guzmán.
La intenció científica i divulgativa d’aquest volum pretén
contribuir a ressaltar el caràcter modèlic de Ramon Llull en
la cruïlla històrica en què actualment es troba el món. El
beat mallorquí emergeix com
una figura excepcional en la
formació de la modernitat europea. A cavall de segles fou
testimoni i actor d’un decisiu
canvi paradigmàtic com a creador fidel de la seva tradició.
Set segles després de la
seva mort el seu mestratge
segueix viu i haurà de ser una
font d’inspiració per a l’articulació de les complexes societats actuals.

