
PRIMER CICLE 
(Baccalaureatus) (Grau)
(Tres anys acadèmics: 180 ects) 

PRIMER CURS (2015-2016) (60 ects)

• Metodologia i fonts de la investigació 
històrica (3 ects) – Prof. David Abadias

Pla d’Estudis

La Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueolo-
gia 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 insti-
tució acadèmica d’estudis superiors no tan sols teològics 
i filosòfics sinó també d’altres disciplines eclesiàsti ques, 
igualment humanístiques, com la història de l’Esglé sia, l’ar-
queologia cristiana i el ric patrimoni cultural i artís tic de 
l’Església. 

  Constituïda oficialment l’octubre de 2014, la Facultat An-
toni Gaudí, juntament amb la Facultat de Teologia de Cata-
lunya i la Facultat de Filosofia de Catalunya, és una de les 
tres facultats eclesiàstiques que conformen l’Ateneu Uni-
versitari Sant Pacià, erigit per la Santa Seu a Barcelona l’oc-
tubre de 2015.
  La Facultat Antoni Gaudí programa les seves activitats 
acadèmiques segons l’Espai Universitari Europeu d’Instruc-
ció Superior (EUEIS).

• Introducció a l’Arquitectura cristiana 
(3 ects) – Prof. Jesús Oliver-Bonjoch

• Introducció a l’Arqueologia cristiana 
(6 ects) – Prof. Cristina Godoy, Julia 
Beltrán i Robert Baró 

• Introducció a l’Arxivística (3 ects) – 
Prof. Alexis Serrano

• Introducció a la conservació i gestió 
del Patrimoni de l’Església (3 ects) –  
Prof. Sílvia Coll-Vinent

• Història de l’Església antiga (3 ects) – 
Prof. Robert Baró

• Història de l’Art cristià antic (5 ects) – 
Prof. Gemma Garcia

• Història de l’Art cristià medieval (6 
ects) – Prof. Marc Sureda

• Introducció a l’Antic Testament (6 
ects) – Prof. M. Claustre Solé

• Història de la Filosofia antiga (5 ects) – 
Prof. Antoni Bosch-Veciana

• Història de la Filosofia medieval (5 
ects) – Prof. Joan García del Muro i 
Vicent Igual

• Història de la Filosofia moderna (6 
ects) – Prof. Joan Albert Vicens

• Llatí I (3 ects) – Prof. Armando Pego
• Llatí II (3 ects) – Prof. Armando Pego
 

SEGON CURS (2015-2016) 
(60 ects)

• Topografia de l’Orbis Christianus 
(Geografia històrica del Cristianis-
me) (3 ects) – Prof. Jesús Oliver-Bon-
joch

• Paleografia i diplomàtica (3 ects) – 
Prof. Josep Torné

• Història de l’Església medieval (5 
ects) – Prof. David Abadias

• Història de l’Església moderna (5 
ects) – Prof. Ramon Corts

• Patrologia (3 ects) – Prof. Joan Torra
• Història de l’Art cristià del Renaixe-

ment i el Barroc (6 ects) – Prof. Maria 
Garganté

• Història de l’Art cristià modern i con-
tem porani (5 ects) – Prof. Rosa Ri-
bas

• Introducció al Nou Testament (6 ects) – 
Prof. Antoni Pérez de Mendiguren

• Teologia fonamental: Cristologia i 
eclesiologia fonamentals (6 ects) – 
Prof. Juan Ramón La Parra

• Seminari d’Història: «El cristianisme 
a la Tarraconense hispanoromana 
i visigòtica» (3 ects) – Prof. Albert 
Viciano

• Seminari d’Arqueologia i Art: «El fil 
espiritual del simbolisme a l’avant-
guarda (1880-1925)» (3 ects) – Prof. 
Anna Maria Blasco

• Llatí III (3 ects) – Prof. Armando Pego

TERCER CURS (es començarà 
a impartir el curs 2016-2017) 
(60 ects)

• Litúrgia fonamental (5 ects)
• Història de les Litúrgies cristianes 

(3 ects) 
• 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 moder-

na i contemporània (6 ects) 
• Seminari de síntesi (3 ects) 
• Llatí IV (3 ects) 

S’establirà un sistema de convalida-
cions per als estudiants que hagin ob-
tingut títols civils i eclesiàstics i vulguin 
accedir a la Facultat Antoni Gaudí.
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Facultat Antoni Gaudí
SEGON CICLE 
(Licentiatus) (Màster universitari)
(Dos anys acadèmics: 120 ects) 

Itineraris:

 I. Història de l’Església (120 ects) 

 II. Arqueologia i Art cristià (120 ects) 

III. Patrimoni de l’Església (120 ects) 

TERCER CICLE 
(Doctorat)

Titulació
Títols canònics de Baccalaureatus (pri-
mer cicle), Licentiatus (segon cicle) i 
Doctor (tercer cicle), amb reconeixe-
ment civil previst d’acord amb el Reial 
Decret 1619/2011, i equivalència de 
la titulació canònica a la titulació civil 
de graduat/graduada, màster i doctor. 

• Introducció a l’arqueologia cristia na 
(6 ects)
Prof. Cristina Godoy, Julia Beltrán i 
Robert Baró
Del 10 de febrer al 3 de juny
Dimecres, de 9.10 a 10.00 h, i di-
vendres, de 9.10 a 10.55 h

• Introducció a la conservació i gestió 
del patrimoni de l’Església (3 ects)
Prof. Sílvia Coll-Vinent
De l’11 de febrer al 2 de juny
Dijous, de 10.05 a 12.05 h

• Història de l’art cristià medieval 
(6 ects)
Prof. Marc Sureda
Del 12 de febrer al 3 de juny
Divendres, d’11.15 a 13.00 h

• Paleografia i diplomàtica (3 ects)
Prof. Josep Torné
Del 10 de febrer a l’1 de juny
Dimecres, d’11.15 a 13.00 h

La Facultat Antoni Gaudí ofereix cursos 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 43 E/ects.

Matèries ofertes el segon semestre del curs 2015-2016 
(del 8 de febrer al 3 de juny de 2016)

Aules obertes d’arqueologia 
i arts cristianes

• Història de l’art cristià modern i con-
 temporani (5 ects)
Prof. Rosa Ribas
Del 10 de febrer a l’1 de juny
Dimecres, de 9.10 a 10.55 h

• Seminari d’arqueologia i art: «El fil 
espiritual del simbolisme a l’avant-
guarda (1880-1925)» (3 ects)
Prof. Anna Maria Blasco
Del 8 de febrer al 30 de maig
Dilluns, de 9.10 a 10.55 h

• Cristianisme i cultura I: món antic 
i edat mitjana (6 ects)
Prof. Jaume Mensa
Del 9 de febrer al 31 de maig
Dimarts, d’11.15 a 13.00 h

• Cristianisme i cultura II: edat moder-
na i contemporània (6 ects)
Prof. David Abadias
Del 8 de febrer al 30 de maig
Dilluns, d’11.15 a 13.00 h

Fotografies: Juan María Pérez Samper

 

Informació i matrícula 
(SEGON SEMESTRE 2015-2016)

Secretaria de la Facultat Antoni Gaudí
Diputació 231, 08007 Barcelona - Tel. 934 534 925

C/e: secracademica.antonigaudi@edusantpacia.cat
Web: www.facultatantonigaudi.edusantpacia.cat

Matrícula oberta fins al 5 de febrer de 2016

Inici de les classes: 8 de febrer de 2016
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