
Ateneu Universitari Sant Pacià

Titulacions
Dinou titulacions, totes elles amb un 
esquema de Grau (tres anys) i Màs-
ter (dos anys), d’acord amb la nor-
mativa de la Santa Seu. 

Grau - Baccalaureatus 
• Teologia (FTC i CETEM) 
• Filosofia (FFC) 
•  Història, Arqueologia i  

Arts cristianes (FHEAG) 
• Litúrgia (ILF)
• Ciències religioses (ISCR)

Màster - Licentiatus
• Teologia (FTC):

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

• Filosofia (FFC) 
•  Història i patrimoni cultural de  

l’Església (FHEAG): 
—Arqueologia i Art
—Patrimoni de l’Església
—Història de l’Església

• Litúrgia (ILF) 
• Ciències Religioses (ISCR)

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

Arts cristianes (FHEAG)
• Litúrgia (ILF) 

Altres titulacions
Postgrau
•  Història i patrimoni cultural de l’Esglé- 

sia: 60 ECTS (en col·laboració amb la  
Universitat de Barcelona)

Màster 
•  Patrimoni Musical Litúrgic: 60 ECTS 

(en col·laboració amb la Universitat  
de Barcelona)

Diploma
• Música Sacra (25 ECTS)

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

çons)

Aquesta oferta acadèmica es pro-
grama segons l’Espai Universitari Eu-
ropeu d’Instrucció Superior (EUEIS).  
Totes les titulacions tenen validesa ci- 
vil plena (són reconegudes pel Minis- 
teri d’Educació, Cultura i Esports, se-
gons els reials decrets de 2011 i 2015). 

Centres i càtedres
Centres
•  Centre Internacional d’Estudis Avan - 

çats Antoni Gaudí i els seus col·labo- 
radors (CAGIC)

•  Centre de Teologia i Filosofia Medie-
vals Catalanes (CTFMC) (en fase de 
constitució canònica)

Càtedres
•  Càtedra de Teologia Pastoral Arque- 

bisbe Josep Pont i Gol
•  Càtedra Telos de Fe i Ciències (en fa- 

se de constitució canònica)
•  Càtedra de Pensament i Acció Social  

de l’Església (en fase de consti tució 
canònica)

•  Càtedra de Teologia i Religions (en  
fase de constitució canònica)

Institucions 
acadèmiques
L’Ateneu consta de tres facultats i un 
institut ad instar Facultatis:
•  Facultat de Teologia de Catalunya  

(FTC)

•  Facultat de Filosofia de Catalunya 
(FFC)

•  Facultat Antoni Gaudí d’Història,  
Arqueologia i Arts cristianes  
(FHEAG)

•  Institut de Litúrgia ad instar  
Faculta tis (ILF)

A més, l’Ateneu té set instituts i un cen- 
tre d’estudis teològics:

•  Un institut incorporat a la FTC: 
— Institut de Teologia Fonamental (ITF),  

amb seu a Sant Cugat del Va llès

• Sis instituts vinculats a la FTC:
—Barcelona (ISCREB)
—Girona (ISCRG)
—Lleida (IREL)
—Mallorca (ISuCiR)
—Tarragona (Sant Fructuós, INSAF)
—Vic (ISCRVic)

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

Mallorca (CETEM) 

Ubicació
L’Ateneu Universitari Sant Pacià té la  
seu a la ciutat de Barcelona, en el cèntric  
i esplèndid edifici del Seminari Conci- 
liar de Barcelona, i gaudeix d’un mag- 
nífic equipament i dels serveis que ofe- 
reix 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
Tels. 934 521 371 / 655 819 571
secretaria@edusantpacia.cat

Horari de Secretaria
De dl. a dj.: d’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Divendres: d’11 a 13 h

www.edusantpacia.cat

L’Ateneu Universitari Sant Pacià és una institució universitària de l’Esglé-
sia catòlica, promoguda per l’Arquebisbat de Barcelona, amb centres si-
tuats a Catalunya i Mallorca.

Inauguració oficial del curs  
2021-2022

de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
(Facultat de Teologia de Catalunya, Facultat de Filosofia de Catalunya,  

Facultat Antoni Gaudí i Institut de Litúrgia ad instar Facultatis)

Acte presidit pel cardenal 
JOAN JOSEP OMELLA,  

arquebisbe de Barcelona  
i gran canceller de l’AUSP

Lliçó inaugural

«Paisatge espiritual a la Catalunya  
del barroc: reflexions sobre  

art i patrimoni»
a càrrec de la professora 

Dra. Maria Garganté Llanes (FHEAG)

Dimarts 5 d’octubre de 2021, 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
Quinquenni filosoficoteològic 
(300 ECTS)

Els estudis de teologia tenen tres ci-
cles. El primer cicle consta de cinc cur-
sos, 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 disci-
plines 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 quatre es-
pecialitats: teologia sistemàtica, Sa-
grada Escriptura, teologia moral, i teo-
logia fonamental. Les tres primeres 
s’imparteixen a la seu de la Facultat de  
Teologia de Catalunya (c/ Diputació 231,  
Barcelona). L’especialitat de teologia  
fonamental, dirigida per l’Institut de Teo- 
logia Fonamental, aquest curs no s’im-
parteix.

Destinataris: Batxillers en teologia (po-
den accedir-hi directament); alum-
nes amb estudis de Seminari (sexenni  
filosoficoteològic), els quals hauran 
de fer el seminari de síntesi que es pot 
cursar simultàniament amb la llicèn-
cia; 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 llen-
gües de la llicència.

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

Horari de classes: Teologia sistemàti-
ca, Sagrada Escriptura, teologia moral: 
dimarts i dimecres (matí i tarda, de 10 a  
13.55 h i de 16 a 19.55 h). 

Inici de curs: A partir del 13 de setembre.

Informació i matrícula: La matrícula 
es pot fer online, a través del web de  
la Facultat, del 5 de juliol al 10 de se-
tem bre de 2021: http://areareservada. 
teologia-catalunya.cat. També es po-
drà fer a la Secretaria de la FTC, de l’1 al  
10 de setembre: c/ Diputació, 231 - 08007  
Barcelona - Tels. 934 534 925 / 655 819 
571 - www.teologia-catalunya.cat. 

Residència: Hi ha possibilitat d’allotja-
ment a la mateixa seu de la FTC: Resi-
dència del Seminari Conciliar de Bar ce- 
lona - tel. 934 541 600 - a/e: seminari@ 
seminaribarcelona.net

estudis realitzats en els darrers tren- 
ta anys sobre el diàleg teologia i cièn-
cia. 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

La Facultat de Teologia de Catalunya 
proposa un any més el seu pla de for-
mació permanent. 
  En el marc d’un món canviant, ple de  
novetats constants, i al costat de la pe- 
tició del papa Francesc d’afavorir una  
connexió cada cop més substancial  
entre la realitat i la reflexió, entre la vi-
da i la teologia, el curs de formació per- 
manent (2021-2022) intenta oferir aquells  
elements que facilitin una reflexió acu-
rada, serena i profunda per als nostres 
dies, al mateix temps que es vol inci dir 
en un creixement posi tiu de la fe i una 
cabuda plenament eclesial de l’expe-
riència d’aquesta fe.
  La formació permanent, doncs, no és 
pensada com un element accidental. 
Seguint el papa Francesc, la Facultat de 
Teologia de Catalunya ofereix una pro- 
posta de lliure configuració apropant- 
se a temes i qüestions contemporanis.  
Els cursos compten amb la participació  
d’un elenc de més de vint professors pro- 
vinents d’especialitats i sabers diver-
sos, referits al món bíblic, filosòfic, artís-
tic, cultural, econòmic, teològic, sanitari  
i eclesiològic.
  Durant el curs 2021-2022 les sessions 
es realitzaran presencialment a la seu 
de la Facultat (c/ Diputació, 231) els di-
jous de 10 a 12.45 h. També es podran se- 
guir en directe telemàticament. 
  Aquest curs està reconegut pel De-
partament d’Ensenyament de la Ge- 
neralitat de Catalunya com a activitat  
de formació permanent adreçada al 
professorat d’ensenyament no univer-
sitari. 

  —Inscripcions ordinàries:  
 Secretaria de la Facultat

  —Inscripcions online:  
 www.teologia-catalunya.cat

  —Coordinador: Dr. Daniel Palau

Activitats  
acadèmiques especials
•  26-28 d’octubre: Simposi «Les ferides 

i les esperances d’un món malalt a 
la llum de la teologia de l’Encarnació.  
II: El Déu encarnat com a generador de  
canvi en la història humana (Aula Mag- 
na, tarda).

•  9 de març: Festa de Sant Pacià - Dia de  
les Facultats (Aula Magna, 9.30 h).

•  28-30 d’abril: Simposi «La recepció 
de la Passió i Resurrecció de Jesús  
s. II-VII» (Universitat Humboldt de Berlín,  
Universitat de Regensburg, AUSP) (Au-
la Magna, 9.30 h).

•  5 de maig: Jornada acadèmica de Sa-
grada Escriptura «La teologia i la pràc-
tica de la reconciliació en la Segona  
carta als Corintis» (Reimund Bieringer,  
KULeuven) (Aula Magna, 9.30 h).

Centres incorporats  
i afiliats
Institut de Teologia Fonamental (ITF)
Centre acadèmic erigit l’any 1984, fou 
encomanat a la Companyia de Jesús 
i incorporat a la Facultat de Teologia,  
en nom de la qual atorga els títols de lli - 
cència especialitzada en teologia fona-
mental i el posterior doctorat. Té la seu  
al Centre Borja: c/ Llaseres 30, 08172 Sant  
Cugat del Vallès. 
  Aquest curs 2021-2022 l’Institut de Teo- 
 logia Fonamental no té previst oferir els  
cursos de segon i tercer cicle. Continua- 
rà treballant en el camp del Diàleg Inter- 
religiós que és una de les especialitats 
de les quals l’Institut ha tingut més cura.  
Els cursos de formació permanent que 
duia a terme s’afegeixen als que es pro- 
gramen a la seu de la Facultat.

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 Teolo gia  
de Catalunya (FTC) els Instituts Supe riors  
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- 
gio  ses.

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 semi-
nari de les diòcesis catalanes.

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. Curs bianual, coorganizat amb la 
Província Franciscana de Catalunya.

Ciència i fe en diàleg 
Curs online, dirigit pel Seminari de Theo- 
sciences, amb l’objectiu de divulgar els 

•  Condicions d’admissió: per matricular-se als estudis superiors de teolo-
gia i poder obtenir graus acadèmics (grau, màster i doctor) cal tenir estu-
dis 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 Antigues i els cursos 
d’extensió universitària són oberts a tothom.

•  Informació: Facultat de Teologia de Catalunya, c/ Diputació 231, 08007 Bar- 
celona - tels. 934 534 925 / 655 819 571 - a/e: docencia@edusantpacia.cat -  
web: www.teologia-catalunya.cat

Les activitats extraordinàries que ofereix la Facultat de Teologia de Cata-
lunya són reconegudes oficialment com a CRÈDITS DE FORMACIÓ DEL PRO-
FESSORAT NO UNIVERSITARI (Orde ENS/248/2012 de 20 d’agost, de la Genera-
litat de Catalunya, Disposició addicional) amb la presentació prèvia d’un 
treball d’avaluació.
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Facultat de Filosofia de Catalunya
La Facultat de Filosofia de Catalunya s’adreça a estudiants que desitgen 
adqui rir una àmplia cultura filosòfica i humanística i una formació profun-
da 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 en-
senyar els resultats d’un sistema acabat. Des de la seva identitat cristiana,  
cultiva el desvetllament del pensament i la reflexió servint-se amb luci-
desa del patrimoni filosòfic i humanís tic. Els cursos de la Facultat de Filo-
sofia de Catalunya abracen totes les matè ries 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 en Filosofia
El grau en filosofia promou una for-
mació en els grans corrents filosòfics  
de tots els temps, centrada en el co-
mentari dels autors principals, la re-
flexió sobre les grans preguntes que 
afecten l’home i el diàleg entre les di-
verses tradicions filosòfiques.

Màster en Recerca en Filosofia  
i Estudis Humanístics
Formació especialitzada en la recer-
ca en l’àmbit filosòfic i humanístic. Di- 
rigit als llicenciats o graduats en filo-
sofia i humanitats o en qualsevol altra  
titulació de lletres, i també als titulats  
superiors que desitgin ampliar conei- 
xements en les àrees de la filosofia, 
l’estètica, l’art i la literatura, i adquirir 
una competència en la investigació 
humanística. 

Doctorat en Filosofia: humanisme 
i transcendència
El programa de doctorat en filosofia 
«Humanisme i transcendència» és el 
resultat de la col·laboració del Depar-
tamento de Filosofía de la Facul tad  
de Ciencias Humanas de la Universi - 
dad Pontificia de Comillas (Madrid) i 

de la Facultat de Filosofia de la Univer- 
sitat Ramon Llull (Barcelona), en el 
marc del Campus d’Excel·lència Inter- 
 nacional Aristos Campus Mundus 2015,  
que uneix aquestes univer sitats es- 
mentades i la de Deusto (País Basc).

Diploma d’expert universitari  
en acompanyament al procés  
de malaltia
Aquest curs pretén capacitar el pú-
blic en general, i els Agents de Pas-
toral de la Salut en particular, per  
desenvolupar una acció pastoral fo - 
namentada en una sòlida formació  
filosòfica, humanista i teològica, a 
més de proporcionar les eines per 
integrar fe i vida, doctrina i praxi en 
l’acció pastoral d’acompanyament 
en el procés de malaltia.

Cursos oberts de filosofia  
i humanitats
La Facultat ofereix una sèrie de cur-
sos en règim obert adreçats al públic  
general, en horari de matí i tarda- 
vespre. Són cursos sobre matèries de 
Filosofia i Humanitats als quals es pot 
assistir com a oient en la modali tat 
online o presencial.

Oferta acadèmica

Informació i inscripcions
Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya

c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona - Tels. 934 534 338 / 934 535 885
facultat@filosofia.url.edu - http://filosofia.url.edu

De dl. a dv., d’11 a 13 h - de dl. a dc., de 16 a 19 h
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Facultat Antoni Gaudí

Informació i matrícula
Secretaria de la  

Facultat Antoni Gaudí
c/ Diputació, 231
08007 Barcelona
Tel. 934 534 925

a/e: secretaria.academica@ 
edusantpacia.cat

www.facultatantonigaudi.cat

Matrícula oberta 
fins al 10 de setembre de 2021

Inici de les classes: 
13 de setembre de 2021

Grau en història,  
arqueologia  
i arts cristianes
(240 ECTS)  
(4 anys acadèmics complets)
Títol pertanyent a l’Espai Europeu d’E-
ducació Superior (Bolonya), que és ex-
pedit pel Vaticà (Santa Seu) amb el 
nom de Baccalaureatus in Historia,  
Archaeologia et Artibus Christianis. 
Aquest Grau és reconegut a tots els 
efectes per l’Estat espanyol (Decret 
del Ministeri d’Educació, ECD 699/2015, 
BOE 22 d’abril de 2015). En conseqüèn-
cia, el Grau té un número oficial en el 
Registre Universitari de Centres i Títols 
del Ministeri d’Educació (RUCT 9000127) 
i és reconegut igualment pel Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya (G3243). 

Sortides professionals: 
•  Gestió, conservació i divulgació del 

patrimoni històric i cultural 

•  Tècnic o especialista en arxius i biblio-
teques 

•  Documentació i assessorament en 
editorials o altres empreses

•  Col·laboració en mitjans de comuni-
cació

•  Recerca científica i docència univer-
sitària (via màster i doctorat)

• Arqueologia professional

•  Docent a l’Educació Secundària: El 
Grau en Història, Arqueologia i Arts 
Cristianes permet accedir a les es-
pecialitats següents de la borsa de 
treball del Departament (comunica-
ció de la Generalitat de Catalunya del 
25 de maig de 2018):
1)   Cos de professors d’ensenyament 

secundari, en Geografia i Histò-
ria (GE). Si s’acredita el nivell C1 o 

C2 d’una llengua estrangera, es 
permet accedir a l’idioma corres-
ponent.

2)  Cos de professors d’escoles d’arts 
plàstiques i disseny, en Conserva-
ció i restauració de materials ar-
queològics (702) i en Història de 
l’art (716). 

L’accés a la borsa de treball es pot dur 
a terme sempre que es cursi prèvia-
ment el màster habilitant o de profes-
sionalització (60 ECTS) que imparteix la 
UB, «Màster de Formació del Professo-
rat de Secundària Obligatòria i Batxi-
llerat, Formació Professional i Ensenya-
ment d’Idiomes», gràcies a un conveni  
d’aquesta institució amb la Facultat 
Antoni Gaudí.

Màster en història, 
arqueologia  
i arts cristianes 
(120 ECTS)
Títol pertanyent a l’Espai Europeu d’E-
ducació Superior (Bolonya), que és ex-
pedit pel Vaticà (Santa Seu) amb el nom  
de Licentiatus in Historia, Archaeologia 
et Artibus Christianis. Aquest màster  
és reconegut a tots els efectes per  
l’Estat espanyol com a Màster Universi-
tari (Decret del Ministeri d’Educació, 
ECD 699/2015, BOE 22 d’abril de 2015). 
En conseqüència, té un número oficial 
en el Registre Universitari de Centres i 
Títols del Ministeri d’Educació (RUCT 
9000136).

Amb l’obtenció d’aquest màster l’alum-
ne queda habilitat per poder fer estudis  
de doctorat tant a l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià com a la resta d’universitats 
europees. A través d’un acord amb la 
UB, l’alumne podrà optar al sistema es-
panyol i català de beques predocto rals  
(FPU i FI), així com al propi de la UB (APIF).  

El doctorand s’incorporarà al pro gra-
ma de doctorat que es cregui conve-
nient en cada cas.

El màster està estructurat en dos cur-
sos, amb tres especialitats: Béns cul-
turals i Patrimoni, Arqueologia i Arts,  
i Història de l’Església. El primer curs és 
comú i el segon d’especialització en 
cada àmbit.

Doctor en història, 
arqueologia  
i arts cristianes 
Escola de Doctorat

Títol pertanyent a l’Espai Europeu d’E-
ducació Superior (Bolonya), que és ex-
pedit pel Vaticà (Santa Seu) amb el nom 
de Doctor in Historia, Archaeologia et  
Artibus Christianis. Aquest doctorat és 
reconegut a tots els efectes per l’Es- 
tat espanyol (Decret del Ministeri d’Edu-
cació, ECD 699/2015, BOE 22 d’abril de 
2015). En conseqüència, té un núme-
ro oficial en el Registre Universitari de 
Centres i Títols del Ministeri d’Educació 
(RUCT 9000141).

Altres títols 
•  Màster en Patrimoni Musical Litúrgic, 

propi de la UB en conveni amb l’AUSP 
(60 ECTS)

•  Postgrau en Història i patrimoni cultural  
de l’Església, propi de la UB en conveni  
amb l’AUSP (60 ECTS)

•  Diplomatura en Música Sacra
(25 ECTS)

Per què estudiar 
a la Gaudí?
Actualment, gran part del patrimoni  
cultural del nostre entorn respon a un 
context de religió cristiana. De fet, fins 
a principis del segle XX, la majoria del 
patrimoni cultural és inseparable de la 
cultura cristiana, i actualment un 80% 
del patrimoni catalogat són creacions  
culturals nascudes en la matriu del 
cristianisme.

Davant d’aquest context, la Facultat 
Antoni Gaudí ofereix per primera vega-
da estudis per tal d’explicar i entendre 
aquest patrimoni de manera global,  
tant per la part tècnica com la simbò-
lica.
•  Nou àmbit d’especialització únic a 

l’Estat
•  Grau interdisciplinari 
•  Professorat propi i extern triat segons 

cada matèria del Grau
•  Estudis pensats exclusivament en la 

formació de l’alumne
•  Classes en grups reduïts i tracte per-

sonalitzat

•  Accés privilegiat al 80% del patrimoni 
arqueològic i artístic catalogat

•  Centre universitari privat a preu de 
matrícula pública

•  Viatges d’estudis internacionals amb 
els millors investigadors

Pràctiques
Finalment, la Facultat Antoni Gaudí ga-
ranteix un sistema de pràctiques efi-
caç i únic gràcies a convenis que ha 
signat amb diverses institucions espe-
cialitzades: Pontifici Institut d’Arqueo-
logia Cristiana (Roma), Institut Català  
d’Arqueologia Clàssica (Tarragona), 
Arquebisbat de Barcelona, Catedral 
Basílica Metropolitana de Barcelona, 
Secretariat Interdiocesà de Custòdia  
i Promoció de l’Art Sacre, Catalonia Sa-
cra, Basílica de Santa Maria del Pi i Ba-
sílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de 
Barcelona.

Horaris de classe 
Primer Cicle – Grau: matins, de dilluns 
a divendres (entre les 9 i les 14 h).

Curs pont – Grau: matins, de dilluns a 
divendres (entre les 9 i les 14 h)

Segon Cicle - Màster: tardes, de di-
marts a dijous (de 18 a 21 h).

Taxes de  
matriculació
•  Grau: 1.670 € (un any acadèmic) 

•  Màster: 2.012 € (un any acadèmic) 

•  Alumnes oients: 50 € / ECTS (assig-
natures de Grau); 71 € / ECTS (assigna-
tures de Màster)

Facultat Antoni Gaudí (FHEAG) -  
Ateneu Universitari Sant Pacià (Barcelona)

Número de RUCT de la Facultat: 08072656

c/ Diputació 231, 08007 Barcelona - Tel.: 934 534 925
A/e: secretaria.academica@edusantpacia.cat

Persona de contacte: Begonya Palau
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Institut de Litúrgia «ad instar Facultatis»

Pla d’estudis
SEGON CICLE
Llicenciatura en Litúrgia - Màster 
d’especialització
Dos anys de durada 
(120 ECTS)

La programació dels estudis del  
bienni de màster es distribueix en dos  
anys (any A i any B) dividits en dos se- 
mestres (de setembre a gener i de 
febrer a juny) d’acord amb un pla 
cíclic. Prèviament al bienni es cursa 
un any propedèutic dedicat fona-
mentalment a l’estudi de les llengües 
clàssiques. Cada semestre consti-
tueix una unitat temàtica, cosa que 
facilita una distribució de l’escolaritat  
per semestres, d’acord amb les pos-
sibi litats dels alumnes.
  El contingut dels estudis es distri-
bueix en tres àrees, diferents per l’ob- 
jecte i la metodologia: àrea teològi-
ca, àrea històrica i àrea d’aplicació. 
Els cursos de l’especialització litúrgi-
ca es distribueixen en troncals, opta- 
tius i seminaris. Els cursos troncals i els  
seminaris han de ser cursats obli ga- 
 tòriament. Alguns dels cursos optatius  
poden ser dispensats o intercanviats  
per crèdits d’altres especialitats,  
amb l’autorització del director de l’Ins- 
titut.

Destinataris: Batxillers en teologia 
(poden accedir-hi directament); 
alumnes amb estudis de Seminari  
(sexenni filosoficoteològic), els quals  
hauran de fer el Seminari de síntesi 
en el curs Propedèutic; 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 ma-

ques. Es pretén ajustar al màxim els 
cursos al perfil del doctorand i al te-
ma de la seva tesi.

Escola de llengües 
antigues (SLA)
L’Escola de llengües, fins ara sostin-
guda pel Departament de Sagrada  
Escriptura (FTC) i pel Seminari de l’O-
rient Cristià, es posa al dia i agafa un 
nou impuls. 
  El nou escenari educatiu ens con-
vida a revisar, organitzar i coordinar, 
tant a nivell pedagògic com a nivell 
acadèmic, l’oferta de llengües. 
  Per aquest motiu, l’Escola de llen-
gües passa a ser Escola de Llengües 
Antigues (SLA: Schola Linguarum Anti-
quarum) i es transforma en una ofer- 
ta general de l’AUSP per a totes les fa- 
cultats, instituts i altres institucions 
que integra. 
  La SLA ofereix un aprenentatge 
complert de llatí cristià, grec bíblic,  
i hebreu bíblic. Cadascuna de les tres  
llengües consta de sis nivells de 30  
hores. Els dos primers nivells (A1-A2) 
es dediquen fonamentalment a l’es-
tudi de la morfologia. El nivells se-
güents (B1-B2) s’endinsen en la sintaxi.  
Els últims nivells (C1-C2) proporcio nen  
als alumnes eines per a l’estudi i la tra- 
ducció de textos en llengua original.
  La SLA també ofereix cursos intro-
ductoris d’altres llengües que poden  
resultar d’interès per als estudiants: 
copte, siríac, egipci, arameu i hebreu  
modern.
  La possibilitat d’accedir als docu-
ments originals dels grans moments 
del pensament humà permet ser 
més crítics, més autèntics, més trans- 
formadors del propi pensament. Les  
llengües faciliten d’entrar en l ’altre des  
de la manera concreta amb què ha  
volgut expressar-se. Per això creiem 
que l’oferta de llengües esdevé un ele- 
ment fonamental per produir un pen- 
sament útil a la gent del nostre temps.
  A partir del curs 2021-2022, la SLA 
assumeix dins la seva organització la 
publicació de la col·lecció Litera tura 
Intertestamentària, així com l’oferta  
dels Cursos d’Aprofundiment Bíblic 
(CAB).

Nivells que s’ofereixen:
• Llatí A1 
• Llatí A2 
• Llatí B1
• Llatí cristià B2 
• Llatí cristià C1 
• Llatí cristià C2
•  Curs Propedèutic intensiu  

de llatí A1-C2
• Grec A1 
• Grec A2 
• Grec B1 
• Grec bíblic B2 

tèries prope dèutiques i de llengües 
de la llicència.

Graus acadèmics: L’Institut de Litúr- 
gia atorga dos graus acadèmics que  
corresponen al segon i tercer cicle: la 
Llicenciatura (Licentiatus) en Litúrgia, 
títol reconegut civilment com a Màs-
ter universitari, i el Doctorat (Doctor) 
en Litúrgia, reconegut a efectes civils  
com a títol universitari de Doctor.

Horari de classes: De dilluns a diven-
dres, de 9.10 a 13 h.

Inici de curs: A partir del 13 de setem- 
bre.

Informació i matrícula: La matrícula 
es pot fer online a través del web de 
la Facultat, del 5 de juliol al 10 de se-
tembre de 2021: http://areareservada. 
liturgiabarcelona.com/admin/index.
php. També es podrà fer a la Secre-
taria de l’ILF, de l’1 al 10 de setembre 
(c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona).

Residència: Hi ha possibilitat d’allot-
jament a la mateixa seu de la FTC: Re- 
sidència del Seminari Conciliar de Bar- 
celona, tel. 934 541 600, a/e: seminari@ 
seminaribarcelona.net

Informació: Ateneu Universitari Sant 
Pacià (c/ Diputació 231 - 08007 Barce- 
lona - tels. 934 534 925 / 655 819 571 - 
a/e: docencia@edusantpacia.cat - 
web: www.liturgiabarcelona.com/es

TERCER CICLE

Doctorat en Litúrgia

S’ofereix als graduats en teologia de la  
mateixa Facultat de Teologia de Ca-
talunya, especialment de l’ILF, i als 
graduats en litúrgia o en teologia en 
altres centres i facultats eclesiàsti-

Informació i inscripcions
Secretaria de l’Ateneu Universitari  

Sant Pacià

c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona

Tels. 934 534 925 - 655 819 571

www.edusantpacia.cat

• Grec bíblic C1 
•  Curs Propedèutic intensiu  

de grec A1-A2
•  Curs Propedèutic intensiu  

de grec B1
• Hebreu bíblic A1 
• Hebreu bíblic A2 
• Hebreu bíblic B1 
• Hebreu bíblic B2
• Hebreu bíblic C1 
• Hebreu bíblic C2 
•  Curs Propedèutic intensiu  

d’hebreu B1-B2
• Copte A1 
• Copte A2 
• Siríac A1 
• Arameu A1 

Horari de classes: Els cursos de llatí, 
grec i hebreu s’ofereixen en horari de 
matí i tarda. També s’oferirà, segons 
demanda, hebreu modern (A1-A2)  
i egipci clàssic A1.

Valor lectiu: Tots els cursos tenen un  
valor lectiu de 3 ECTS (30 hores lec-
tives).

Cursos  
d’aprofundiment  
bíblic
Visió panoràmica de la història de la sal- 
vació i introducció a l’Antic i al Nou Tes-
tament, amb disciplines que ajuden a 
comprendre millor els textos bíblics. 
S’imparteix els dimarts i dijous, de 18 a 
20 h. Cursos que s’ofereixen enguany:

—« Egipte escenari de l’Èxode: De l’es-
clavitud a l’alliberament» (dimarts, 
1r semestre).

—« Relats teològics entorn del Temple» 
(dijous, 1r semestre).

—« Què és l’home? Un itinerari d’antro-
pologia bíblica» (dimarts, 2n semes-
tre). 

—« Una lectura continuada de la Carta 
als Gàlates. La vida cristiana a par-
tir del conflicte amb els Gàlates» (di-
marts, 2n semestre).
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ISCREB

En el primer cicle, s’estudien les matèries  
més bàsiques: els temes teolò gics, el 
pensament actual i la història de la fi- 
losofia, la Bíblia, la història de l’Església, els  
temes morals, les ciències 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 es- 
pecialitat en teologia bíblica. L’altre ac-
cent és en diàleg: ofereix una especiali-
tat 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 virtual. 
Especialitats: 
— Diàleg interreligiós ecumènic i cultu-

ral (presencial) 
— Teologia bíblica (presencial)
— Identitat cristiana i diàleg (virtual) 

•  Curs bàsic de Bíblia (1 any), modalitat  
virtual: Consta de totes les assigna-
tures de Bíblia del primer cicle. Ofereix  
una visió àmplia de l’Escriptura. 

•  Curs bàsic del fet religiós (1 any), mo-
dalitat virtual: Ofereix una aproxima-
ció al fet religiós de forma interdisci-
plinar, comptant amb les aportacions 
de les diferents ciències de la religió. 

Diploma d’especialista  
universitari en mitologia  
i simbologia
Complementem l’oferta de formació 
amb el Diploma d’especialista univer-
sitari en mitologia i simbologia per es-
tudiar els relats i símbols de la humani-
tat. L’ésser humà s’explica a si mateix a  
través del símbol i del mite. Totes les cul- 
tures basteixen relats simbòlics per ex-
pressar la seva visió del món, l’existèn-
cia, el destí… Així, conèixer i interpretar 
els relats de la pròpia cultura i de les al-
tres és una forma d’accedir a la diversi- 

L’ISCREB és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barce-
lona, vinculada a la Facultat de Teologia 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 llicenciatura/màster en ciències reli-
gioses, dues titulacions reconegudes en el món civil i en l’eclesial. 

tat i a la profunditat d’experiències i re- 
flexions sobre la condició humana, i tam- 
bé és una forma d’entendre-les i de 
comprendre’ns a nosaltres mateixos.
  El Diploma vol aportar les eines neces- 
sàries per tal d’endinsar-nos en aques-
ta «cartografia de l’ésser humà» que 
són els símbols i els mites. Consta dels 
següents mòduls:
•  Mòdul 1: Metodologia, anàlisi i inter-

pretació del mite i del símbol (6 ECTS)
—Història de la interpretació del mite
—Exegesi i hermenèutica
—Poètica de l’imaginari i mitocrítica

•  Mòdul 2: Grans relats mitològics (9 ECTS)
—Mitologia clàssica
— Mitologia judeocristiana
— Simbologia i religions

•  Mòdul 3: Simbologia i àrees de conei-
xement (10 ECTS)
—Simbologia i art
—Simbologia i literatura
— Simbologia en l’esfera social, políti-

ca, econòmica
—Simbologia i mística
— Mitologia i psicologia

•  Mòdul 4: Aplicació i aprofundiment 
(5 ECTS)
—Rutes simbòliques (1 ECTS)
—Treball fi de diploma (4 ECTS)

Informació i matrícula
Si necessiteu més informació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria  
de l’ISCREB:

c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona - Tel. 934 541 963
secretaria@iscreb.org - secretaria_virtual@iscreb.org - www.iscreb.org

Període de matrícula
La matrícula per als estudis presencials del curs 2021-2022 s’obrirà del 2 al 24 
de setembre de 2021 (per al 1r semestre) i del 24 de gener al 4 de febrer de 2022 
(per al 2n semestre).
La matrícula per als estudis virtuals del curs 2021-2022 s’obrirà del 2 al 28 de 
setembre de 2021 (per al 1r semestre) i del 2 al 16 de febrer de 2022 (per al 2n 
semestre).

Inauguració del curs acadèmic 2021-2022
Presidit per 

Mons. JAVIER VILANOVA PELLISA 
bisbe auxiliar de Barcelona 

Pronunciarà la lliçó inaugural el 
Dr. GASPAR MORA sobre el tema: 

«La “Caritat política” a l’encíclica Fratelli Tutti del papa Francesc»
Gaspar Mora (Sant Andreu de Llavaneres, 1939) és doctor en teolo gia 
moral i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la 
qual va ser vice-degà i degà-president. És també professor jubilat de 
Moral de l’amor i la sexualitat a l’Institut Superior de Cièn cies Religioses. 
És autor, entre altres obres, de Reflexions sobre l ’estatut de la moral cris-
tiana (1983), Eutanàsia (1988), Ètica sexual (1992), Què és ser cristià? (2004) 

i La vida cristiana. Teologia moral fonamental (2004). Amb La marginació: dolor, mirall i  
repte va obtenir el premi Joan Maragall de l’any 1996.

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

Dijous 14 d’octubre de 2021, a les 7 del vespre
Sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona)

Formació permanent per als 
mestres i professorat de religió
L’Institut Superior de Ciències de la Reli-
gió de Barcelona aposta per la forma-
ció permanent dels mestres i professo-
rat de religió. És per això que s’ha tre-
ballat conjuntament amb la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya (FECC) 
i l’Asociación de Maestros de Religión 
de Andalucía (AMRA) per oferir aquesta  
proposta formativa. 

1r TRIMESTRE: Com ens parla la Bíblia?
Quin paper ha de tenir la Bíblia a la clas- 
se de religió? Com l’hem de presentar?  
Des de quin enfocament? Quines capa- 
citats i competències podem treballar? 
Com pot contribuir una lectura àmplia 
de la Bíblia a les capacitats i les com-
petències?
  Durem a terme aquest camí apas-
sionant d’integrar la Bíblia i els nous llen-
guatges a la nostra classe d’ERE amb 
diferents textos que ens poden aju- 
dar en aquesta reflexió conjunta, amb 
propostes d’activitats d’aula tenint pre-
sent les noves metodologies.

Calendari: Del 4 d’octubre al 3 de de-
sembre de 2021

2n TRIMESTRE: Aprenentatge Servei, la 
classe de religió transformadora de  
la societat
Quines possibilitats ofereix l’Aprenen-
tatge Servei (ApS) en el currículum i la 

programació d’una classe de religió 
que sigui transformadora de la socie-
tat? Treballarem, des de les necessi-
tats socials, amb eines i recursos per al 
desenvolupament de projectes d’ApS 
des de l’àrea de religió.

Calendari: Del 31 de gener al 28 de 
març de 2022

3r TRIMESTRE: L’arquitecte de Déu.  
El patrimoni religiós a l’ERE
La Sagrada Família ha estat objecte  
d’estudi tant pel seu sistema construc-
tiu innovador com pel propi edifici, sím- 
bol del cristianisme arrelat en un temps,  
cultura concreta i alhora universalitza-
ble. El seu arquitecte, o la part més per-
sonal d’ell és menys coneguda, però 
per entendre tot el sentit de l’obra hem 
de conèixer al seu autor. L’estudi i el co-
neixement de l’autor i la seva obra aju-
darà els alumnes a entendre millor una 
cosmovisió religiosa i cultural, així com 
la vivència interna i/o espiritual que  
hem de tenir en compte en qualsevol 
manifestació artística-religiosa.

Calendari: Del 4 d’abril al 4 de juny de  
2022

ORGANITZA:
— Institut Superior de Ciències Religio-

ses de Barcelona (ISCREB)
— Fundació de l’Escola Cristiana de Ca-

talunya (FECC)
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