
Ateneu Universitari Sant Pacià

Titulacions
Disset titulacions amb un esquema de 
grau (tres anys) i màster (dos anys), 
d’acord amb la normativa de la San-
ta Seu. 

Grau - Baccalaureatus

• Teologia (FTC) 

• Filosofia (FFC) 

•  Història, Arqueologia 
i Arts cristianes (FHEAG) 

• Ciències religioses (ISCR)

Màster - Licentiatus

• Teologia (FTC):

—Sistemàtica 
—Bíblia 
—Moral
—Litúrgia (FTC-ISLB)
—Fonamental (FTC-ITF)

• Filosofia (FFC) 

•  Història i Patrimoni cultural 
de l’Església (FHEAG-URL): 

—Arqueologia i Art
—Patrimoni de l’Església
—Història de l’Església

•  Patrimoni musical litúrgic 
(FHEAG-UB) 

• Ciències Religioses (ISCR)

Doctorat - Doctor
•  Teologia (FTC)

•  Filosofia (FFC)

•   Història, Arqueologia 
i Arts cristianes (FHEAG)

Altres titulacions
Diploma
•  Música Sacra (45 ects)

Curs en línia
•   Science and Faith BCN (FTC) (24 lli -

çons)

Aquesta oferta acadèmica es progra-
ma segons l’Espai Universitari Europeu 
d’Instrucció Superior (EUEIS). Totes les 
titulacions tenen validesa civil plena 
(són reconegudes pel Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esports, segons els 
reials decrets de 2011 i 2015). 

Centres
L’Ateneu consta de tres facultats:

•   Facultat de Teologia de Catalunya (FTC)

•   Facultat de Filosofia de Catalunya 
(FFC)

•   Facultat Antoni Gaudí d’Història, Ar-
queologia i Arts cristianes (FHEAG)

A més de les tres facultats, l’Ateneu té
vuit instituts i un centre teològic, amb 
un total de 2.200 alumnes.

Dos instituts incorporats a la FTC: 
•  Institut Superior de Litúrgia de Barce-

lona (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)

Un centre afiliat a la FTC:
•  Centre d’Estudis Teològics de Ma-

llorca (CETEM) 

Ubicació
L’Ateneu Universitari Sant Pacià té la 
seu a la ciutat de Barcelona, en el cèn-
tric i esplèndid edifici del Seminari Con-
ciliar de Barcelona, i gaudeix d’un mag-
nífic equipament i dels serveis que 
ofereix la Biblioteca Pública i 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

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

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.

Inauguració oficial del curs 2017-2018
de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (Facultat de Teologia de Catalunya, 

Facultat de Filosofia de Catalunya, Facultat Antoni Gaudí, 
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i Institut de Teologia Fonamental)

Acte presidit pel cardenal JOAN JOSEP OMELLA, 
arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l’AUSP

Lliçó inaugural
«In spiritu et virtute Liturgiae. 

De Romano Guardini a Joseph Ratzinger»
a càrrec del 

Dr. Jaume González Padrós (FTC-ISLB)

Dimarts, 3 d’octubre de 2017, a les 11.15 h
a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231)

Oferta acadèmica
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Facultat de Teologia de Catalunya

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 sistemà-
tica els elements constitutius de la teolo-
gia, ciència de la fe. En els dos primers cur-
sos s’estudien les disciplines filosòfiques 
propedèutiques de la teologia, impartides 
per la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de 
Catalunya. En acabar el primer cicle s’ob-
té el grau de batxillerat en teologia, equiva-
lent 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 (120 ects)

Especialitats: S’ofereixen cinc especia-
litats: teologia sistemàtica, Sagrada Es-
criptura, teologia moral, litúrgia i teologia 
fonamental. Les tres primeres s’impar-
teixen a la seu de la Facultat de Teologia 
de Catalunya (c/ Diputació 231, Barcelo-
na), així com la de litúrgia, que és dirigida 
per l’Institut Superior de Litúrgia de Bar-
celona. L’especialitat de teologia fona-
mental s’imparteix a la seu de l’Institut 
de Teologia Fonamental (c/ Llaseres 30, 
Sant Cugat del Vallès).

Destinataris: Batxillers en teologia (po-
den accedir-hi directament); alumnes amb 
estudis de Seminari (sexenni filosòfico- 
teològic), els quals hauran de fer el semi-
nari de síntesi que es pot cursar simul-
tàniament amb la llicència; llicenciats en 
ciències religioses (ISCR), els quals han 
de fer el curs pont per a llicenciats en cièn-
cies religioses, que es pot cursar simul-
tàniament amb les matèries propedèuti-
ques i de llengües de la llicència.

Reconeixement civil: El títol de llicen-
ciat/ada en teologia és equivalent al tí-
tol oficial de màster universitari (R.D. 
1619/2011).

Horari de classes: Teologia sistemàtica, 
Sagrada Escriptura, teologia moral: di-
mecres (matí i tarda, de 10 a 13.55 h i 

teixa Facultat. N’és director el Dr. Jaume 
González Padrós.

Institut de Teologia Fonamental (ITF)
Centre acadèmic erigit l’any 1984, fou en-
comanat a la Companyia de Jesús i incor-
porat a la Facultat de Teologia, en nom de la 
qual atorga els títols de llicència especia-
litzada en teologia fonamental i el poste-
rior 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. 

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

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 con-
fiat 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 tar-
da (dimarts, dimecres i dijous, de 17 a 

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: di-
jous i divendres, de 9 a 13.30 h i de 16 
a 18 h.

Inici de curs: a partir del 12 de setembre.

Informació i matrícula: La matrícula es 
pot fer en línia, a través del web de la Fa-
cultat, del 10 de juliol al 8 de setembre 
de 2017: http://areareservada.teolo-
gia-catalunya.cat. També es podrà fer a la 
Secretaria de la FTC, del 4 al 8 de setem-
bre: 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 possibilitat d’allotja-
ment a la mateixa seu de la FTC: Resi-
dència del Seminari Conciliar de Barce-
lona, t. 934 541 600, c/e: seminari@
seminaribarcelona.net

Activitats acadèmiques 
especials
•  29-30 de novembre: Jornades d’Ètica 

i món contemporani «Hi ha un futur per 
al treball decent?» (Aula Magna, 19 h).

•  7 de març: Dia de les Facultats (ac tivi-
tats diverses), 50è aniversari de la FTC.

•  21-22 de febrer: Simposi internacio-
nal «Reforma i reformes en l’Església» 
(Aula Magna, 9.30 h).

•  10 de maig: Jornada acadèmica «La 
reforma d’Israel en els escrits bíblics» 
(Aula Magna, 9.30 h).

Centres incorporats 
i afiliats 
Institut Superior de Litúrgia de Barcelo-
na (ISLB)
Promogut pel Centre de Pastoral Litúrgi-
ca, va ser incorporat l’any 1986 a la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya. L’Insti-
tut organitza el bienni complet d’estudis 
de litúrgia per a l’obtenció de la llicència 
i el posterior doctorat. Té la seu a la ma-

•  Condicions d’admissió. Per matri-
cular-se als estudis superiors de 
teologia i poder obtenir graus aca-
dèmics (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 università-
ria 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.teo-
logia-catalunya.cat

Les activitats extraordinàries que 
ofereix la Facultat de Teologia de 
Catalunya són reconegudes oficial-
ment com a CRÈDITS DE FORMA-
CIÓ DEL PROFESSORAT NO UNI-
VERSITARI (Ordre ENS/248/2012 
de 20 d’agost, de la Generalitat de 
Catalunya, Disposició addicional).

19 h). També s’ofereixen el copte i el siríac 
(dijous, de 18.30 i 20.30 h). L’Escola de 
Llengües ofereix a més un curs d’anglès 
teològic, adreçat especialment als alum-
nes d’institucionals i llicència (dijous, de 
15 a 16 h).

Curs d’estudis franciscans
«Introducció a l’espiritualitat francisca-
na». Curs de trenta hores lectives (3 ects), 
vàlid com a crèdits optatius de primer 
cicle. S’imparteix els dimecres del pri-
mer semestre, de 19 a 21 h. Coorganit-
zat amb la Província Franciscana de Cata-
lunya.

Ciència i fe en diàleg 
Curs en línia, dirigit pel Seminari de Theos -
ciences, amb l’objectiu de divulgar els es-
tudis 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 de-
dicació cada una (12 ects). Coordinador: 
Dr. Emili Marlés.

Extensió universitària
Formació permanent
Ofereix cada any, amb estructura de cur-
sets breus, una síntesi de qüestions fo-
namentals de teologia. Hi poden partici-
par 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 Cu-
gat del Vallès), el dimecres, matí i tarda.

Cursos d’aprofundiment bíblic
Visió panoràmica de la història de la sal-
vació i introducció a l’Antic i al Nou Tes-
ta ment, amb disciplines que ajuden a 
comprendre millor els textos bíblics. 
S’imparteix els dimarts i dijous, de 19 a 
21 h.
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Facultat de Filosofi a de Catalunya

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 3 OF
• Metafísica 6 OF
• Ètica 5 OF
• Ètica social i política 3 OF
• Lògica I 4 OF
•  Història de la filosofia 

contemporània 6 OF
• Sociologia 3 OC
• Lectura de textos  3 OF
• Filosofia de la natura 3 OF
• Llatí III 3 OC
• Grec II 3 OC

Tercer curs  Crèdits ects

• Lògica II 5 OF
• Història de la filosofia catalana 5 OF
• Filosofia de la religió 5 OF
• Filosofia de la ciència 3 OF
• Filosofia i bioètica 3 OF
• Estètica 5 OF
• Corrents actuals de la filosofia 5 OF
•  Qüestions aprofundides 

de metafísica 5 OF
•  Qüestions aprofundides 

  de teoria del coneixement 5 OF
•  Qüestions aprofundides 

de filosofia de la natura 5 OF
•  Qüestions aprofundides 

d’antropologia filosòfica 5 OF
•  Qüestions aprofundides 

de filosofia moral 5 OF
• Llengua moderna I 2 OC
• Llengua moderna II 2 OC
 
Optatives (29 ects) Crèdits ects

•  Introducció al món i 
al pensament bíblics I: AT 6 

•  Qüestions frontereres 
entre filosofia i teologia: 

  Teologia fonamental I 6
• Introducció al món 
  i al pensament bíblics II: NT 6 
• Vaticà II 3 
• Teologia fonamental II 6 
• Història de l’Església antiga 3 
• Lectura de textos (op.) 3
• Curs opcional I 3
• Curs opcional II 3
• Curs opcional III 3
• Curs opcional IV 3
• Curs opcional V 3
• Curs opcional VI 3

A l’acabament del primer cicle, els alum-
nes poden accedir al títol de BACCALAU-
REATUS en filosofia fent un examen oral 
o escrit, que serà qualificat per un tribu-
nal de professors. 
  De la llista de temes del temari oficial 
de la Facultat, se n’oferiran quatre a l’a-
lumne, el qual en triarà dos per exposar 
oralment o per escrit.

Grau eclesiàstic de 
llicenciat en filosofia
(120 ects) 

SEGON CICLE

Quart curs  Crèdits ects

•  Comentari d’autors: 
filosofia antiga 3 OF

•  Comentari d’autors: 
filosofia medieval 3 OF

•  Comentari d’autors: 
filosofia moderna 3 OF

•  Comentari d’autors: 
filosofia contemporània 3 OF

• Història i filosofia de l’art 6 OC
• Filosofies de l’Orient 5 OC
•  Qüestions aprofundides 

de filosofia de la ciència 3 OC
• Filosofia de la cultura 4 OC

Cinquè curs  Crèdits ects

•  Curs monogràfic de 
filosofia actual 5 OC

• Psicologia de la religió 3 OC
• Sociologia de la religió 3 OC
•  Estatut i mètodes de 

la filosofia 3 OC
• Filosofia social i política 5 OC
• Filosofia de la història 3 OC
•  Qüestions aprofundides 

de bioètica 5 OC
•  Qüestions aprofundides 

de filosofia del llenguatge 3 OC

Optatives (30 ects)  Crèdits ects

• Curs opcional I  5
• Curs opcional II  5
• Curs opcional III  5
• Curs opcional IV  5
• Curs opcional V  5
• Curs opcional VI 5

Seminaris (30 ects)  Crèdits ects

• Seminari I 5
• Seminari II 5
• Seminari III 5
• Seminari IV 5
• Seminari V 5
• Seminari VI 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 ob-
tenir en alguna de les tres especialitats 
previstes: filosofia teorètica, filosofia 
pràctica o història de la filosofia i de la 
ciència. En totes, pressuposada la condi-
ció de batxiller en filosofia, l’alumne haurà 
d’elaborar i presentar una tesina diri gida 
per un dels professors del departa ment 
respectiu. Prèviament haurà de superar 
l’examen oral de segon cicle, tot respo-
nent a dos dels temes del temari oficial, 
escollits entre els quatre que seran pro-
posats 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 5

• Religió i cultura 5
• Mètodes d’investigació 5
• La qüestió metafísica  5
• Veritat i raó  5
• Bé i ciutat: Qüestions fonamentals 5

Per tal d’obtenir el doctorat, l’alumne 
que ja hagi obtingut la llicenciatura ecle-
siàstica haurà de cursar 30 ects, i haurà 
de presentar una tesi doctoral, dirigida per 
un professor de la Facultat. Un cop defen-
sada, 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://fi losofi a.url.edu

De dl. a dv., d’11 a 13 h
i de dl. a dc., de 17 a 19 h

La Facultat de Filosofia de Catalunya s’adreça a estudiants que desitgen adqui-
rir una àmplia cultura filosòfica i humanística i una formació profunda de la intel-
ligència, 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 aca-
bat. 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.
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Facultat Antoni Gaudí

La Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes (FHEAG) és 
una institució eclesiàstica de caràcter universitari, promoguda per l’Arquebis-
bat de Barcelona amb l’objectiu de dotar Catalunya d’una institució acadèmi ca 
d’estudis superiors no tan sols teològics i filosòfics sinó també d’altres disci-
plines eclesiàstiques, igualment humanístiques, com la història de l’Església, 
l’arqueologia cristiana i el ric patrimoni cultural i artístic de l’Església. Constituï-
da oficialment l’octubre de 2014, la Facultat Antoni Gaudí, juntament amb la Fa-
cultat 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 se-
gons l’Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior (EUEIS).

Pla d’estudis
PRIMER CICLE (Grau) (240 ects)
(Baccalaureatus) (180 ects) 

Primer Curs (2017-2018) (60 ects)

•  Metodologia i fonts de la investigació 
històrica (3 ects)

•  Introducció a l’Arquitectura cristiana 
(3 ects)

•  Introducció a l’Arqueologia cristia-
na (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)
•  Llatí I (3 ects)
•  Llatí II (3 ects)

Segon Curs (2017-2018) (60 ects)

•  Topografia de l’Orbis Christianus (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 Renaixe-

ment i el Barroc (6 ects)
•  Història de l’Art cristià modern i con-

temporani (5 ects)
•  Introducció al Nou Testament (6 

ects)
•  Teologia Fonamental: Cristologia i ecle-

siologia fonamentals (6 ects)
•  Seminari d’Història: «Lectura de textos 

de monaquisme antic» (3 ects)
•  Seminari d’Arqueologia i Art: «El fil es-

piritual del simbolisme a l’avantguar-
da» (3 ects)

•  Llatí III (3 ects)

Tercer Curs (2017-2018) (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 

(5 ects)
•  Història de la Teologia (5 ects)
•  Cristianisme i cultura I: Món antic i 

edat mitjana (5 ects)
•  Cristianisme i cultura II: Edat moder-

na i contemporània (5 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 optati  ves. 

Aquest curs se n’ofereixen les que se-
gueixen:

•  Concili Vaticà II (3 ects)
•  Teologia i cinema (3 ects)
•  Teologia fonamental: Revelació i fe 

(6 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: 

— El curs 2017-2018 les classes te-
nen lloc de dilluns a dimecres. 

— El curs 2018-2019 s’impartiran la 
resta de matèries, de dimecres a di-
vendres.

SEGON CICLE (Màster universitari) 
(Licentiatus) (120 ects)

I.  MÀSTER EN HISTÒRIA I PATRIMONI 
CULTURAL DE L’ESGLÉSIA

Especialitat: Patrimoni de l’Església 
(en conveni amb la Universitat Ramon 
Llull)

Itineraris:

1. Arqueologia i Art Cristià (120 ects) 

2. Patrimoni de l’Església (120 ects)

3. Història de l’Església (120 ects) 

1. ARQUEOLOGIA I ARTS (120 ects) 

El màster en Arqueologia i arts cristia-
nes ofereix a l’alumne la possibilitat d’a-
profundir en els elements antropològics, 
filosòfics i teològics de l’experiència 
estètica. Els objectius del màster con-
sisteixen a explicar l’arqueologia i les 
arts a partir dels seus fonaments teo-
lògics, litúrgics i iconogràfics. Els des-
tinataris d’aquesta titulació són els 
alumnes que desitgin obtenir una for-
mació especialitzada en el terreny de 
l’arqueologia i les arts, tant a nivell d’in-
vestigació 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 Tarra-
conense (Catalunya, Llevant penin-
sular 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 occiden-
tal (segles XIII-XV) (10 ects) 

d.  El modernisme català i l’obra d’An-
toni Gaudí (segles XIX-XX) (10 ects) 

Cursos específics (30 ects) 

•  Basíliques i baptisteris (5 ects)
•  Iconografia cristiana oriental i occiden-

tal (2,5 ects) 
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Informació i matrícula
Secretaria de la 

Facultat Antoni Gaudí

c/ Diputació, 231
08007 Barcelona

Tel. 934 534 925

docencia.antonigaudi@
edusantpacia.cat

www.facultatantonigaudi.
edusantpacia.cat

Matrícula oberta: 

fins al 8 de setembre 
de 2017 (Grau)

fins al 29 de setembre 
de 2017 (Màster)

Inici de les classes: 
12 de setembre de 2017

•  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 contempo-

rani (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)

2. PATRIMONI (120 ects) 

El màster en Patrimoni es proposa for-
mar especialistes en la gestió i difusió 
del patrimoni cultural. Els objectius d’a -
questa titulació consisteixen a explicar 
el patrimoni i garantir-ne la conserva-
ció. Els destinataris són els alumnes 
que vulguin obtenir una formació espe-
cialitzada en el camp de la gestió cultu-
ral 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 (2,5 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 Patri-
moni (5 ects) 

•  Iconografia cristiana oriental i occi-
dental (2,5 ects)

•  Hagiografia antiga i medieval (2,5 
ects) 

•  Història de les reformes litúrgiques i 
conseqüències en el patrimoni ecle-
siàstic (2,5 ects)

•  Religiositat i art en el Renaixement i 
el Barroc (5 ects) 

•  Religiositat i art modern i contempo-
rani (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)

3. HISTÒRIA (120 ects) 

El màster en Història de l’Església es 
proposa estudiar i avaluar en el seu es-
devenir històric el camí i la vida de l’Es-
glésia, tenint en compte el patrimoni 
artístic de la tradició cristiana. L’objec-
tiu del màster és formar futurs docents 
i especialistes en història de l’Església, 
seguint els mètodes vàlids per a l’es-
tudi rigorós de la veritat històrica. Els 

destinataris són els alumnes que vul-
guin obtenir un màster especialitzat per 
a exercir la docència en centres d’edu-
cació superior i universitats, per a la in-
vestigació científica de la història o per 
esdevenir responsables d’institucions 
culturals eclesiàstiques i civils. 

Cursos propedèutics (10 ects) 

•  Metodologia de la investigació i 
de l’ensenyament de la història (5 
ects) 

•  Lectura de manuscrits i textos (Món 
antic i edat mitjana) (2,5 ects) 

•  Lectura de textos (Edat moderna i 
edat contemporània) (2,5 ects) 

Cursos comuns (40 ects) 

(cf. itinerari Arqueologia i arts)

Cursos específics (30 ects) 

•  Història del monaquisme antic (2,5 
ects) 

•  Història de la vida religiosa i espiritual 
(medieval, moderna i contemporània) 
(2,5 ects) 

•  Història de Bizanci (5 ects)
•  Història de la Reforma protestant i ca-

tòlica. Segles XVI i XVII (2,5 ects)
•  L’evangelització d’Amèrica Llatina, 

Àfrica i l’Orient asiàtic (5 ects) 
•  El jansenisme i la Il·lustració catòli-

ca (2,5 ects) 
•  El liberalisme i l’integrisme a Espanya 

(2,5 ects) 
•  Les desamortitzacions de 1836 i 

1855 a Espanya (2,5 ects) 
•  La crisi modernista (2,5 ects) 
•  El papat als segles XIX, XX i XXI (2,5 

ects) 
•  Seminaris (3) (15 ects) 
•  Seminari de màster (5 ects) 
•  Treball de màster (20 ects)

II.  MÀSTER EN PATRIMONI MUSICAL 
LITÚRGIC (Màster conjunt, en conve-
ni amb la Universitat de Barcelona)

Destinataris

Estudiants dels graus de Pedagogia 
musical, Musicologia, Història de l’Art, 
i Història, Arqueologia i Arts cristianes; 
músics professionals o en procés de 
formació; gestors musicals, artístics o 
de patrimoni litúrgic; teòlegs, liturgistes, 

responsables de la música litúrgica o 
persones interessades per la litúrgia en 
les seves dimensions històriques, mu-
sicològiques, analítiques i teològiques, 
que desitgin obtenir competències pro-
fessionals en el coneixement i l’execu-
ció de la música sacra.

Any A - Curs 2017-2018 (60 ects)

•  Música, Litúrgia i Teologia (6 ects)
•  Història de la Música Litúrgica (6 ects)
•  L’orgue com a instrument litúrgic (3 

ects)
•  Cant gregorià (lectura de manuscrits 

i catalogació) (3 ects)
•  Transcripció de música litúrgica (3 

ects)
•  Execució organística A [optatiu] (3 

ects)
•  Pràctica vocal A [optatiu] (3 ects)
•  Anàlisi estètica i sonora de música 

litúrgica enregistrada (3 ects)
•  Estètica i Litúrgia (6 ects)
•  Fenomenologia de l’art en la litúrgia 

(6 ects)
•  Fonts musicals litúrgiques (anàlisi) 

(3 ects)
•  Arxivística musical (3 ects)
•  Didàctica de la música (3 ects)
•  Anàlisi de partitures (3 ects)
•  Música litúrgica (segles XVIII-XXI) 

(Masterclass) (3 ects)

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 humanís-
tica.

Les taxes de matrícula per als alum-
nes oients són de 47 E/ects.

TITULACIONS ACADÈMIQUES

Grau (Primer cicle), màster (Segon cicle) 
i doctorat (Tercer cicle), equivalents als 
títols canònics de de Baccalaureatus, 
Licen tiatus 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 di-
lluns a dijous (de 18 a 21 h)

Taxes de 
matriculació
•  Primer cicle: 1.571 E (un any aca-

dèmic) 

•  Segon cicle: 1.896 E (un any acadè-
mic) 

•  Alumnes oients: 47 E/ects (assig-
natures del primer cicle); 67 E/ects 
(Segon cicle)
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ISCREB

L’ISCREB és una institució docent de 
caràcter públic de l’Arquebisbat de Bar-
celona, vinculada a la Facultat de Teo lo-
gia de Catalunya, que brinda una forma-
ció teològica i d’altres ciències humanes, 
amb la finalitat de proporcionar als seus 
alumnes una sòlida formació acadèmica 
i pastoral. A l’ISCREB es poden obtenir 
els títols de batxillerat/grau i de llicen-
ciatura/màster en ciències religioses, 
dues titulacions reconegudes en el 
món civil i en l’eclesial. En el primer cicle, 
s’estudien les matèries més bàsiques: 
els temes teològics (Déu, Crist, l’home, 
l’Església, els sagraments), el pensa-
ment actual i la història de la filosofia, 
la Bíblia, la història de l’Església, els te-
mes morals (societat, sexualitat, bioèti-
ca), les ciències de la religió (psicologia, 
sociologia i fenomenologia religioses, 
música i fe, art i fe, etc.).

Acte acadèmic inaugural del curs 2017-2018
Presidit pel cardenal JOAN JOSEP OMELLA, arquebisbe de Barcelona

Pronunciarà la lliçó inaugural el Dr. ANTONI MATABOSCH, sobre el tema:

«Luter i la Reforma, ahir i avui. Del conflicte a la comunió»
Antoni Matabosch (Barcelona, 1935). Prevere de Barcelona, doctor en Teologia, diplomat en Teolo-
gia Espiritual i en Teologia Ecumènica, llicenciat en Ciències de la Informació i Història Contempo-
rània. Catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Ha estat consultor de la Comissió 
Nacional d’Ecumenisme, degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya, delegat episcopal 
de Pastoral Universitària i d’Apostolat Seglar, i director de l’ISCREB durant 19 anys (1997-2016). 
Actualment és president honorari de la Fundació Joan Maragall, delegat episcopal d’Economia de 
Barcelona i membre catòlic del GTER. Ha publicat llibres i múltiples articles sobre temes ecumènics 
i de reflexió teològica i cultural.

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

Dia 30 d’octubre de 2017, a les 7 del vespre
Sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona)

Informació i matrícula
Si necessiteu més informació podeu 
posar-vos en contacte amb la Secre-
taria 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.

ISCREB 
c/ Diputació, 231
08007 Barcelona

Tel. 934 541 963
Fax 933 237 373

secretaria@iscreb.org
secretaria_virtual@iscreb.org

www.iscreb.org

Període de matrícula
Presencial del 5 al 22 de setembre

Virtual del 5 al 25 de setembre

•  Curs bàsic de Bíblia (1 any), presen-
cial i virtual. Consta de totes les as-
signatures de Bíblia del primer cicle. 
Ofereix una visió àmplia de l’Es crip tura.

—Introducció a l’Antic Testament   
—Pentateuc i històrics
—Llibres profètics
—Escrits sapiencials i Salms
—Evangelis sinòptics i Actes
—Escrits joànics
—Cartes apostòliques
—Introducció al Nou Testament

•  Curs bàsic del fet religiós (1 any), pre-
sencial i virtual. Aquest curs ofereix 
una aproximació al fet religiós de for-
ma interdisciplinar, comptant amb les 
aportacions de les diferents ciències 
de la religió.

— Introducció a les ciències religioses
—Fenomenologia de la religió

  En la llicenciatura, l’ISCREB, en la mo-
dalitat presencial, posa l’accent en dos 
àmbits. Un sobre la Bíblia: ofereix una 
especialitat en teologia bíblica. L’altre ac-
cent és en diàleg: ofereix una especia-
litat en diàleg interreligiós, ecumènic i 
cultural.
  També es pot fer una llicenciatura en 
identitat cristiana i diàleg, per internet, 
que és una síntesi dels dos àmbits pro-
pis de l’ISCREB.

•  Primer cicle: Batxillerat en Ciències 
Religioses (3 anys), presencial i virtual.

•  Segon cicle: Llicenciatura en Ciències 
Religioses (2 anys), presencial i vir-
tual. Especialitats:

  a.  Diàleg Interreligiós Ecumènic i Cul-
tural (presencial)

  b. Teologia Bíblica (presencial) 
  c.  Identitat Cristiana i Diàleg (virtual)

Estudis de teologia, Bíblia i diàleg 
interreligiós presencial i per internet

— Introducció a la diversitat religiosa
—Seminari Arts plàstiques i religió
—Sociologia de la religió
—Psicologia de la religió
—Antropologia filosòfica

Grup de lectura
Oferim un espai on compartir la lectura de 
grans obres de la cultura i del pensament 
acompanyats per especialistes en la 
matèria.
— Transcendència i espiritualitat en l’art 

contemporani - Rosa Ribas
25 oct., 8 i 22 nov. 2017

— Grans textos inspiradors de la huma-
nitat - Ignasi Boada 
12 i 26 feb. i 12 març 2018

Horari: de 19 a 20.30 h / Matrícula: del 
5 de setembre al 25 d’octubre i del 29 de 
gener al 12 de febrer / Preu: 45 euros 
cada grup de lectura

CURS MONOGRÀFIC 

«Cristianisme 3.0»

A càrrec del 
Dr. Francesc Torralba

Dies: 12, 13, 14 i 15 de setembre, 
de 18 a 21 h

Matrícula: del 5 al 12 de setembre
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Facultat de Filosofi a de la 
Universitat Ramon Llull

Grau en filosofia
El grau en Filosofia promou una forma-
ció en els grans corrents filosòfics de 
tots els temps, centrada en el comenta-
ri dels autors principals, la reflexió so-
bre les grans preguntes que afecten 
l’home i el diàleg entre les diverses tra-
dicions filosòfiques. Es pretén que l’es-
tudiant assoleixi una síntesi doctrinal 
sòlida i que adquireixi també una for-
mació metodològica que li permeti ini-
ciar-se en la investigació i arribar a una 
especialització en els àmbits de la fi-
losofia teorètica, la filosofia pràctica 
i la història de la filosofia i de la cièn-
cia.

Màster en recerca 
en filosofia i estudis 
humanístics
(Títol oficial)

L’objectiu del màster és proporcionar 
una formació especialitzada en la re-
cerca en l’àmbit filosòfic i humanístic. 
Va dirigit als llicenciats o graduats en fi-
losofia i humanitats o en qualsevol altra 
titulació de lletres, i també als titulats 
superiors que desitgin ampliar coneixe-
ments en les àrees de la filosofia, l’es-
tètica, l’art i la literatura, i adquirir una 
competència en la investigació huma-
nística. Una de les finalitats del màster 
és la preparació per a l’accés al docto-
rat. 
  El màster presenta l’especificitat de 
combinar la filosofia amb les humani-
tats (amb una atenció especial a l’art 
i la literatura), i posa l’accent en la tra-
dició humanística cristiana. A partir d’u-
na troncalitat comuna, el màster ofereix 
dos itinerairs: I. Filosofia, II. Humani-
tats.

•  Concepcions de la persona 
en la història (1r semestre) 5 ects

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 hu-
manitats promou una formació en els 
grans corrents filosòfics i humanís tics 
de tots els temps, centrada en el co-
mentari dels autors principals i el 
diàleg entre les diverses tradicions 
filosòfiques, la història de la cultura, 
la història de l’art i la literatura.

resultat de la col·laboració del Depar-
tamento 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 Internacio nal 
Aristos Campus Mundus 2015, que 
uneix les universitats esmentades i la 
de Deusto (País Basc).

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

L’objectiu d’aquest diploma és for-
mar especialistes en la gestió i la di-
fusió del patrimoni cultural eclesiàs-
tic. Els destinataris són els graduats, 
llicenciats i diplomats que vulguin ob-
tenir una formació especialitzada en 
aquest camp i tots els professionals 
que hi treballen. 

Mòduls

1.  Marc legal i gestió del patrimoni cul-
tural eclesiàstic

2.  Arqueologia cristiana, iconografia i 
simbologia religiosa

3.  Interpretació del patrimoni, rutes 
culturals i patrimoni subtil

•  Art i bellesa en la història 
(1r semestre) 5 ects

•  Grans literats i corrents 
literaris (1r semestre) 5 ects

•  Clàssics de l’Humanisme 
cristià (1r semestre) 5 ects

•  Mètodes d’investigació 
(anual) 15 ects

•  La qüestió metafísica 
(2n semestre) 5 ects

•  Veritat i raó (2n semestre) 5 ects

•  Bé i ciutat: Qüestions 
fonamentals (2n semestre) 5 ects

•  Religió i cultura 
(2n semestre) 5 ects

Dates i horari:

Dimarts, dimecres i dijous, de 17.30 a 
21.30 h.

Dates d’inici:

3 d’octubre de 2017

Doctorat 
en filosofia: 
Humanisme 
i transcendència
(Títol oficial)

El programa de doctorat en filosofia 
«Humanisme i transcendència» és el 

4.  Gaudí i el Modernisme
5.  Patrimoni bibliogràfic de titularitat 

eclesiàstica
6. Practicum

Dates: de febrer a juny de 2018

Horari: dimarts, dimecres i dijous, de 
18 a 21 h

Màster en història 
i patrimoni cultural
(Títol propi URL - 120 ects
en col·laboració amb la FHEAG)

Aquest màster amplia substancial-
ment el camp d’estudi del diploma an-
terior, per oferir uns fonaments bàsics 
sobre la història, l’arqueologia i l’art 
cristià. El màster consta d’un tronc co-
mú i d’un tronc específic, a triar entre 
tres itineraris:

1.  Història de l’Església (nou itinera-
ri 2017-2018)

2. Arqueologia i Art cristià 
3. Patrimoni de l’Església

El màster es desenvolupa en dos cur-
sos acadèmics:

Dates i horari:

De setembre 2017 a juny 2018
Dimarts, dimecres i dijous, 
de 18 a 21 h

Data d’inici: 

12 de setembre de 2017

Curs d’estiu 2017 de la Facultat de Filosofia (Universitat Ramon Llull): «Bizanci i la llum que ve d’Orient» 
Visita guiada a la col·lecció d’icones del Museu de Montserrat
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Lectures heideggerianes 
(7,5 ects) (anual)
Prof. Carles Llinàs 
3 d’octubre 2017 - 5 de juny 2018
Dimarts, 18 a 19.30 h

Concepcions de la persona 
en la història. 
L’Univers filosòfic de Soren 
Kierkegaard (1813-1855) 
(5 ects) (1r semestre) 
Prof. Francesc Torralba
3 d’octubre 2017 - 16 de gener 2018 
Dimarts, 17.30 a 19.30 h 

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 huma-
nitats. 

Els cursos d’Aula Oberta són reconeguts com a cursos de formació perma-
nent del professorat de secundària.

Art i bellesa en la història 
(5 ects) (1r semestre)
Prof. Jaume Aymar
3 d’octubre 2017 - 16 de gener 2018 
Dimarts, 19.30 a 21.30 h

Grans literats i corrents literaris. 
Lecciones de (in) humanidades: 
sobre la crítica de la cultura 
en George Steiner 
(5 ects) (1r semestre)
Prof. Armando Pego
4 d’octubre 2017 - 17 de gener 2018 
Dimecres, 17.30 a 19.30 h

Clàssics Humanisme: El món d’ahir 
de Stefan Zweig: introducció a la nar-
rativa europea d’entreguerres 
(5 ects) (1r semestre)
Prof. Sílvia Coll-Vinent
5 d’octubre de 2017 - 18 de gener 
de 2018
Dijous, de 19 a 21 h

La qüestió metafísica 
(5 ects) (2n semestre)
Prof. Joan Martínez Porcell
6 de febrer - 5 de juny de 2018
Dimarts, 16.30 a 18.30 h

Veritat i raó. Transhumanisme 
i postveritat 
(5 ects) (2n semestre) 
Prof. Joan Albert Vicens
6 de febrer - 5 de juny 2018
Dimarts, 18.30 a 20.30 h

Bé i ciutat: Qüestions fonamentals. 
Metafísica com a metapolítica: Alguns 
motius i fonts del pensament heideg-
gerià, i les seves transformacions 
(5 ects) (2n semestre)
Prof. Carles Llinàs Puente
7 de febrer 2018 al 6 de juny de 2018
Dimecres, 17.30 a 19.30 h

Religió i cultura. Món: 
violència i esperança al s. XX 
(5 ects) (2n semestre) 
Prof. Ignasi Boada
7 de febrer - 6 de juny 2018
Dimecres, 19.30 - 21.30 h

Elements per a una regeneració 
polí tica i social: La Tradició Catalana 
(5 ects) (2n semestre) Prof. Abel Miró
8 de febrer - 7 de juny 2018
Dijous, 18 a 20 h

A través del web de l’U-Ranking, http://
www.u-ranking.es/analisis.php# po-
deu elaborar rànquings personalitzats 
comparant tots els graus oficials de 

l’Es tat. La URL té diversos graus entre 
els 10 millors de l’Estat. 

Destaca de manera especial, el grau 
en filosofia de la URL que ocupa la 1a 

posició del seu àmbit d’estudi http://
www.filosofia.url.edu

Segons l’estudi, les universitats pri-
vades destaquen una vegada més 
en el rànquing de docència, superant 
en un 11% la mitjana del sistema uni-
versitari. És precisament en aquest ràn-
quing, que la Universitat Ramon Llull 
se situa novament en el grup de les se-
gones universitats de l’Estat amb un 
major rendiment. Cal destacar que els 
resultats d’enguany mostren que en el 
rànquing global de productivitat 
(U-Ranking) la URL se situa en la 6a 
posi ció d’universitats de l’Estat amb 
un major rendiment, dues posicions 
menys que l’any anterior. Aquesta po-
sició al rànquing global situa la URL 
com la primera universitat privada ca-
talana, posició que repeteix per tercer 
any consecutiu.

Aquest projecte també elabora l’U-
Ranking Volumen, que analitza el vo-
lum total de resultats (docents, de re-
cerca i d’innovació i desenvolupament 
tecnològic), però sense corregir els 
resultats segons la mida de les insti-
tucions. En aquesta classificació, la 
Universitat ocupa la posició 23, con-
vertint-se així, juntament amb la Uni-
versitat de Navarra, en la millor posicio -
nada pel seu volum de resultats entre 
les institucions d’aquesta titularitat.

Així mateix, també s’han presentant 
tres rànquings específics que mesuren 
exclusivament les dimensions de pro-
ductivitat docent, recerca i innovació. 
A nivell de productivitat docent, la URL 

es consolida en la 2a posició de tot 
l’Estat. Pel que fa al rànquing de re-
cerca ocupa la 9a posició i pel que fa 
a innovació la URL ocupa la 16a po-
sició. 

D’altra banda, com a novetat d’en-
guany, s’ha presentat el nou Indicador 
Homogeni d’Ocupabilitat que estudia 
la inserció laboral dels graduats univer-
sitaris. Els resultats mostren que la 
URL se situa entre les primeres univer-
sitats de l’Estat en inserció laboral 
(concretament en la 9a posició).

La filosofia permet obrir la intel·ligència i el cor de les persones a les grans 
qüestions que han afectat i afecten l’home que es pregunta sobre el sen-
tit i el fonament de l’existència.

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://fi losofi a.url.edu

De dl. a dv., d’11 a 13 h
i de dl. a dc., de 17 a 19 h

Aules obertes de fi losofi a i humanitats

El Grau en Filosofia de la URL ocupa la primera posició 
en el seu àmbit d’estudi segons U-Ranking: 
és el millor grau de la seva especialitat a tot Espanya
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