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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
Divuit titulacions, totes elles amb un
esquema de Grau (tres anys) i Màster
(dos anys), d’acord amb la normativa
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
• Filosofia (FFC)
• Història, Arqueologia i
Arts cristianes (FHEAG):
—Arqueologia i Art
—Béns culturals i 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
Màster

• Patrimoni Musical Litúrgic: 60 ECTS
(en col·laboració amb la Universitat
de Barcelona)

Diplomes

• Diplomatura en Nou Testament
i Cristianisme antic (30 ECTS)
• Acompanyament del procés de
malaltia (20 ECTS)
• Música Sacra (25 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, 2015 i 2020).

Centres i càtedres
Centres
• Centre Internacional d’Estudis Avançats Antoni Gaudí i els seus col·laboradors (CAGIC)
• Centre de Teologia i Filosofia Medie
vals Catalanes (CTFMC) (en fase de
constitució canònica)
Càtedres
• Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol
• Càtedra Telos de Fe i Ciències
• Càtedra de Pensament i Acció Social
de l’Església
• 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
Facultatis (ILF)
A més, l’Ateneu té sis instituts vinculats i un centre d’estudis teològics afiliat:
• Instituts vinculats a la FTC:
—Barcelona (ISCREB)
—Girona (ISCRG)

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 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

—Lleida (IREL)

—Mallorca (ISuCiR)

—Tarragona (Sant Fructuós, INSAF)
—Vic (ISCRVic)

c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona
Tels. 934 521 371 / 655 819 571
secretaria@edusantpacia.cat
Horari de Secretaria

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

De dl. a dj.: d’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Divendres: d’11 a 13 h
www.edusantpacia.cat

Inauguració oficial del curs
2022-2023
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

«Límits i abastaments de
la intel·ligència artificial
en el diàleg filosòfic i teològic
contemporani»
a càrrec del professor
Dr. Ricardo Mejía Fernández (FFC)

Dimarts, 4 d’octubre de 2022, a les 11.15 h

Aula Magna (c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona)
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Facultat de Teologia de Catalunya
Curs d’estudis franciscans
«Introducció a l’espiritualitat franciscana». 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 per la Càtedra TELOS
de Teologia i Ciències, 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 batxille
rat. S’estructura en vint-i-quatre lliçons
de dotze hores de dedicació cada una
(12 ECTS).
Coordinador: Dr. Emili Marlés.

Extensió universitària
Formació permanent

Pla d’estudis
PRIMER CICLE
Cursos institucionals o grau
Quinquenni filosoficoteològic
(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 tres especialitats: teologia sistemàtica, Sagrada Escriptura, teologia moral.
Destinataris: Batxillers en teologia (poden accedir-hi directament); alumnes
amb estudis de Seminari (sexenni filosoficoteològic), els quals hauran de fer el seminari de síntesi 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/da en teologia és equivalent al títol
oficial de màster universitari (R.D.1619/2011).

Horari de classes: Dimarts i dimecres
(matí i tarda, de 10 a 13.55 h i de 16 a 19.55 h).

Nova titulació

Inici de curs: A partir del 12 de setembre.

• Diplomatura en Nou Testament i Cristianisme antic (30 ECTS) (títol propi de
l’AUSP)

Residència: Hi ha possibilitat d’allotjament a la mateixa seu de la FTC: Residència del Seminari Conciliar de Barcelona - tel. 934 541 600 - a/e: seminari@
seminaribarcelona.net

Activitats
acadèmiques especials
• 14-15 de febrer: Congrés de Teologia:
«L’Església és tota ella sinodal. Les experiències de sinodalitat a Europa. Vers
el Sínode 2023» (Aula Magna, 9.30 h).
• 9 de març: Festa de Sant Pacià - Dia de
les Facultats (Aula Magna, 9.30 h).
• 27-29 d’abril: Simposi «Les tradicions
de la infància de Jesús» (Universitats
Humboldt - Regensburg - AUSP) (Aula
Magna, 9.30 h).
• 4 de maig: Jornada acadèmica de Sagrada Escriptura «Formas de cristianismo antiguo. Panorama bíblico» (Santiago Guijarro, UPSA) (Aula Magna, 9.30 h).

Pretén oferir a l’alumnat una visió panoràmica dels escrits que conformen el
Nou Testament i de la literatura patrística,
de manera que s’aprengui a emmarcar
els textos en el seu context històric, social i cultural, a aprofundir la teologia inherent, i a accedir a un millor coneixement
de les primeres comunitats cristianes.

D’acord amb la voluntat manifestada
reiteradament pel papa Francesc, la
Facultat de Teologia de Catalunya ofereix una proposta de lliure configuració
apropant-se a temes i qüestions contemporànies. Els cursos compten amb la
participació d’un elenc de més de vint
professors provinents d’especialitats i
sabers diversos, referits al món bíblic, filosòfic, artístic, cultural, econòmic, teològic, sanitari i eclesiològic.
   Les sessions es realitzaran presencialment a la seu de la Facultat (c/ Diputació, 231) els dijous de 10 a 12.45 h. També
es podran seguir en directe telemàticament, de forma individual o bé comuni
tàriament a través d’una connexió parroquial.
Coordinador: Dr. Daniel Palau.

Cursos acadèmics
especials

Taxes de
matriculació

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 catala
nes.

• Grau: 1.995 € (un any acadèmic)
• Màster: 2.173 € (un any acadèmic)
• Alumnes oients: 50 € / ECTS (assignatures de Grau); 71 € / ECTS (assignatures
de Màster)
•F
 ormació permanent: 350 € (curs complet); Itineraris parcials: 90, 130 i 150 €

Centres afiliats
i vinculats

• 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 Antigues i els cursos d’extensió universitària són oberts a tothom.

Centre afiliat
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca
(CETEM). Afiliat a la FTC des de 1971.

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

Centres vinculats
Estan vinculats a la 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.

Els cursos especials i d’extensió universitària que ofereix la Facultat de Teo
logia 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) 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 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 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
PRIMER CICLE: BACCALAUREATUS
Primer curs

Crèdits ECTS

• Introducció a la filosofia
i metodologia
• Història de la filosofia antiga
• Història de la filosofia medieval
• Antropologia filosòfica
• Fenomenologia de la religió
• Teoria del coneixement
• Filosofia del llenguatge
i hermenèutica
• Filosofia de la natura
• Ontologia

3 OF
5 OF
5 OF
6 OF
3 OF
3 OF
5 OF
3 OF
3 OF

• Psicologia
• Llatí A1
• Llatí A2
• Grec A1

3 OC
3 OC
3 OC
3 OC

Segon curs

Crèdits ECTS

• Metafísica
• Ètica
• Ètica social i política
• Lògica I
• Història de la filosofia moderna
• Història de la filosofia
contemporània
• Lectura de textos

6 OF
5 OF
3 OF
5 OF
6 OF

• Sociologia
• Llatí B1
• Grec A2

3 OC
3 OC
3 OC

Tercer curs

Crèdits ECTS

6 OF
3 OF

• Lògica II
• Història de la filosofia catalana
• Filosofia de la religió
• Filosofia de la ciència
• Filosofia i bioètica
• Estètica
• Corrents actuals de la filosofia
• Metafísica II
• Teoria del coneixement II
• Filosofia de la natura II
• Antropologia filosòfica II
• Ètica II

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

• Llengua moderna I
• Llengua moderna II

2 OC
2 OC

Complementàries
opcionals (29 ECTS)

Crèdits ECTS

• Introducció al món i
al pensament bíblics I: AT
• Introducció al món i
al pensament bíblics II: NT

5 CO
5 CO

• Qüestions frontereres
entre filosofia i teologia:
Teologia fonamental I
• Qüestions frontereres
entre filosofia i teologia:
Teologia fonamental II
• Vaticà II
• Història de l’Església antiga
• Patrologia
• Lectura de textos (op.)
• Curs opcional I
• Curs opcional II
• Curs opcional III

5 CO
5 CO
3 CO
5 CO
3 CO
4 CO
3 CO
3 CO
3 CO

Licenciatus (120 ECTS)
Grau eclesiàstic de llicenciat
en filosofia

FOTO: GEMMA GALDUF

Baccalaureatus
en filosofia (180 ECTS)

SEGON CICLE:

«Filosofia, teologia i ciències.
Arrels clàssiques del debat
filosòfic contemporani»
Quart curs

Crèdits ECTS

• El neotomisme en la filosofia
cristiana del S. XX
• La filosofia del bé i del mal.
Una lectura del De malo de
sant Tomàs
• Ciència i fe. Aproximacions
complementàries a la realitat
• Bases estètiques de l’art
actual. Via pulchritudinis
• Fenomenologies
contemporànies i experiència
de Déu
• La qüestió antropològica.
Arrels clàssiques del
pensament d’Edith Stein
• La qüestió de la llibertat
humana. Llibertat, gràcia
i providència
• Historia de l’ètica: vers
el concepte de dignitat
humana
• Lectura de grec
• Lectura i conversa
idioma modern
Cinquè curs

5 OF
5 OF
5 OF
5 OF
5 OF
5 OF
5 OF
5 OF
3 OC
2 OC

Crèdits ECTS

• Filosofia de la persona en
la tradició clàssica
i en el personalisme
• L’antropologia de Blaise Pascal.
Entre tradició i modernitat
• Saviesa grega, neoplatonisme
i cristianisme
• Neurociències, intel·ligència
artificial i persona humana
• Ateismes i teismes actuals

5 OF
5 OF
5 OF
5 OF
5 OF

• Una lectura aprofundida
dels diversos autors dels
segles XX i XXI
5 OF
• Cristianisme, judaisme i filosofia 5 OF
• Plató: entre el mite i el logos
5 OF
• El pensament d’Agustí.
Fonaments filosòfics
5 OF
• Tesina de llicència i examen
final
30 OF
• Llibre d’estil
• Lectura i conversa idioma
modern

3 OC

Taxes de
matriculació
• Grau: 1.995 € (un any acadèmic)
• Màster: 2.173 € (un any acadèmic)
• Alumnes oients: 50 € / ECTS (assig
natures de Grau); 71 € / ECTS (assigna
tures de Màster)

2 OC

Baccalaureatus
(180 ECTS) -

Licenciatus (120 ECTS)
• Matèries obligatòries fonamentals:
126 ECTS + 110 ECTS = 236 ECTS

• Matèries obligatòries
complementàries: 25 ECTS + 10 ECTS =
35 ECTS

• Matèries complementàries
opcionals: 29 ECTS
Total: 300 ECTS

TERCER CICLE:
DOCTOR EN FILOSOFIA
La durada del cicle serà almenys de dos
anys, durant els quals el doctorand presentarà una tesi doctoral, dirigida per
un professor de la Facultat. Un cop defensada, caldrà presentar-ne un resum
del treball defensat i lliurar-ne 35 exemplars a la Secretaria de la Facultat.

Informació i inscripcions
Secretaria de la Facultat
de Filosofia de Catalunya
c/ Diputació, 231
08007 Barcelona

Tels. 934 534 338
934 535 885 / 605 968 466
secretaria.filosofia@edusantpacia.cat
www.filosofia.edusantpacia.cat

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
El màster està estructurat en dos cursos, amb tres especialitats: Béns culturals 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

Grau en Història,
Arqueologia
i Arts cristianes
(240 ECTS)
(4 anys acadèmics complets)
Títol pertanyent a l’Espai Europeu d’Educació Superior (Bolonya), que és expedit 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 conseqüència, 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 Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya (G3243).
Sortides professionals:

• Docent a l’Educació Secundària: El
Grau en Història, Arqueologia i Arts
cristianes permet accedir a les especialitats següents de la borsa de treball del Departament (comunicació de
la Generalitat de Catalunya del 25 de
maig de 2018):
1) C
 os de professors d’ensenyament
secundari, en Geografia i Història
(GE). Si s’acredita el nivell C1 o C2
d’una llengua estrangera, es permet
accedir a l’idioma corresponent.
2) Cos de professors d’escoles d’arts
plàstiques i disseny, en Conservació i restauració de materials arqueològics (702) i en Història de
l’art (716).
L’accés a la borsa de treball es pot dur a
terme sempre que es cursi prèviament
el màster habilitant o de professionalització (60 ECTS) que imparteix la UB,
«Màster de Formació del Professorat de
Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament

d’Idiomes», gràcies a un conveni d’a
questa institució amb la Facultat Antoni Gaudí.
• 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 universitària (via màster i doctorat)
• Arqueologia professional

Màster en Història,
Arqueologia
i Arts cristianes
(120 ECTS)
Títol pertanyent a l’Espai Europeu d’Educació Superior (Bolonya), que és expedit 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 Universitari (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’alumne 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 espanyol i català de beques predoctorals
(FPU i FI), així com al propi de la UB (APIF).
El doctorand s’incorporarà al programa
de doctorat que es cregui convenient en
cada cas.

Títol pertanyent a l’Espai Europeu d’E
ducació Superior (Bolonya), que és expedit 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’Estat espanyol (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 9000141).

Altres títols
• Diplomatura en Música Sacra
Organitzada en col·laboració amb l’A
badia de Montserrat. Pretén aprofundir
en els coneixements tècnics i interpretatius de la música litúrgica, alhora que
en les disciplines estretament relacio
nades, com ara la teologia, el cant gregorià, la direcció coral o la litúrgia en si
mateixa, amb especial atenció a la interpretació de l’orgue. (25 ECTS)
• Màster en Patrimoni Musical
Litúrgic
Títol propi de la UB en conveni amb
l’AUSP. (60 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.

• Estudis pensats exclusivament en la
formació de l’alumne
• Classes en grups reduïts i tracte personalitzat
• 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 garanteix un sistema de pràctiques eficaç i únic gràcies a convenis que ha
signat amb diverses institucions especialitzades: 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 Sacra, Basílica de Santa Maria del Pi i Basílica 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 dimarts
a dijous (de 18 a 21 h).

Taxes de
matriculació
• Grau: 1.670 € (un any acadèmic)
• Màster: 2.173 € (un any acadèmic)
• Diplomatura en Música Sacra: 722 €
(un any acadèmic)
• Màster en Patrimoni Musical Litúrgic:
1.450 € (un any acadèmic)
• Alumnes oients: 50 € / ECTS (assig
natures de Grau); 71 € / ECTS (assigna
tures de Màster); 30 € (cursos oberts)

Informació i matrícula
Secretaria de la
Facultat Antoni Gaudí
c/ Diputació, 231
08007 Barcelona

Davant d’aquest context, la Facultat Antoni Gaudí ofereix per primera vegada
estudis per tal d’explicar i entendre
aquest patrimoni de manera global,
tant per la part tècnica com la simbò
lica.

www.facultatantonigaudi.cat

• Nou àmbit d’especialització únic a l’Estat

Matrícula oberta
fins al 15 de setembre de 2022

• Grau interdisciplinari
• Professorat propi i extern triat segons
cada matèria del Grau

Tel. 934 534 925

a/e: secretaria.academica@
edusantpacia.cat

Inici de les classes:
12 de setembre de 2022

4 de setembre de 2022
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Institut de Litúrgia «ad instar Facultatis» (ILF)
Pla d’estudis

Inici de curs: A partir del 12 de setembre.

PRIMER CICLE

Batxillerat (Grau) en Litúrgia

Tres anys de durada (180 ECTS)
Ofereix als qui aspiren al títol de Batxillerat en Litúrgia, les eines bíblico-filo
sòfico-teològiques i lingüístiques inicials, per introduir-se a l’estudi de la
Celebració del Misteri de Crist i de l’Església, que se celebra (ars celebrandi),
es predica (ars praedicandi) i es presideix (ars presidentialis) per mitjà
de ritus i oracions, sota la raó formal
de la Teologia litúrgica, en la seva naturalesa antropològica, hermenèutica i mistagògica.
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 semestres (de setembre a gener i de febrer a juny) d’acord amb un pla cíclic.
Prèviament al bienni, es cursa un any
propedèutic dedicat fonamental-

ment a l’estudi de les llengües clàssiques. Cada semestre constitueix
una unitat temàtica, cosa que facili
ta una distribució de l’escolaritat per
semestres, d’acord amb les possibilitats dels alumnes.
   El contingut dels estudis es distri
bueix en tres àrees, diferents per l’objecte i la metodologia: àrea teològica,
àrea històrica i àrea d’aplicació. Els
cursos de l’especialització litúrgica
es distribueixen en troncals, optatius i
seminaris. Els cursos troncals i els seminaris han de ser cursats obligatòriament. Alguns dels cursos optatius
poden ser dispensats o intercanviats
per crèdits d’altres especialitats, amb
l’autorització del president de l’Institut.
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 matèries propedèutiques i de llengües de
la llicència.
Graus acadèmics: L’Institut de Litúrgia atorga tres graus acadèmics que
corresponen al primer, segon i tercer
cicle: el Batxillerat (Baccalaureatus), la Llicenciatura (Licentiatus) en
Litúrgia, títol reconegut civilment com
a Màster universitari, i el Doctorat
(Doctor) en Litúrgia, reconegut a efectes civils com a títol universitari de
Doctor.
Horari de classes: De dilluns a divendres, de 9.10 a 13 h (Llicenciatura-Màster), i de 18 a 20.50 h (Batxillerat-Grau).

Escola de Llengües Antigues (SLA)
L’Escola de llengües, fins ara sostinguda 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 convida a revisar, organitzar i coordinar,
tant a nivell pedagògic com a nivell
acadèmic, l’oferta de llengües.
   Per aquest motiu, l’Escola de llengües passa a ser Escola de Llengües
Antigues (SLA: Schola Linguarum Antiquarum) i es transforma en una oferta general de l’AUSP per a totes les facultats, 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’estudi
de la morfologia. El nivells següents
(B1-B2) s’endinsen en la sintaxi. Els últims nivells (C1-C2) proporcionen als
alumnes eines per a l’estudi i la traducció de textos en llengua original.
   La SLA també ofereix cursos introductoris 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 transformadors 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 element fonamental per produir un pensament útil a la gent del nostre temps.
   La SLA assumeix també l’oferta dels
Cursos d’Aprofundiment Bíblic (CAB).

Cursos de llengües
antigues
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
• 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
• Copte B1
• 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-B1B2-C1-C2), egipci clàssic A1 i etiòpic
clàssic A1.
Valor lectiu: Tots els cursos tenen un
valor lectiu de 3 ECTS (30 hores lecti
ves).

Informació i matrícula: La matrícula
es pot fer online a través del web de
l’Institut, de l’11 de juliol al 15 de setembre de 2022: http://areareservada.
liturgiabarcelona.com/admin/index.
php. També es podrà fer a la Secretaria de l’ILF, de l’1 al 15 de setembre (c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona).
Residència: Hi ha possibilitat d’allotjament a la mateixa seu de la FTC: Residència del Seminari Conciliar de Barcelona, tel. 934 541 600, a/e: seminari@
seminaribarcelona.net
Informació: Ateneu Universitari Sant
Pacià (c/ Diputació 231 - 08007 Barcelona - 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 Catalunya, especialment de l’ILF, i als graduats en litúrgia o en teologia en altres centres i facultats eclesiàstiques.
Es pretén ajustar al màxim els cursos
al perfil del doctorand i al tema de la
seva tesi.

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 18 a
20 h. Cursos que s’ofereixen enguany:
—«Egipte escenari de l’Èxode: De l’esclavitud a l’alliberament, II» (dimarts,
1r semestre).
—«Elements contextuals del món bíblic»
(dijous, 1r semestre).
—«Els signes de Jesús en el Quart evangeli» (dimarts, 2n semestre).
—«La Bíblia en context. La terra de Canaan, dels orígens a l’Imperi persa»
(dimarts, 2n semestre).

Informació i inscripcions
Secretaria de l’Ateneu Universitari
Sant Pacià
c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona
Tels. 934 534 925 - 655 819 571

docencia@edusantpacia.cat
www.edusantpacia.cat
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ISCREB
de religió. És per això que s’ha treballat
conjuntament amb la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya (FECC) i l’Associación de Maestros de Religión de Andalucía (AMRA) per oferir cursos virtuals
de 30 hores asincròniques, que estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
o bé per la Junta d’Andalusia. Per al curs
que ve ja hi ha programades les següents propostes:
• Quan ser feliç? Ser feliç quan… claus per
treballar les benaurances.
• La programació de la religió a l’ESO a
partir del nou currículum LOMLOE.

dicions per tal d’assolir-ne un coneixement més qualificat i aprofundit. Les
llengües vehiculen les cultures i elles
soles ja en són un testimoni clau per a
la seva comprensió. Això suposa el repte d’adquirir la competència lingüística
en diverses llengües clàssiques: grec,
hebreu, llatí, sànscrit, àrab i egipci clàssic. L’ISCREB col·labora amb l’Escola de
Llengües Clàssiques que ofereix estudis
online, volent aprofitar tots els recursos
que l’ensenyament virtual posa al nostre abast per facilitar l’aprenentatge de
les llengües clàssiques d’una forma personalitzada i flexible.

•U
 n nou currículum ERE per transformar la mirada: Educació infantil i primària.
• Macarena, Rocío, Angústies, Montserrat… una altra Maria, si us plau! Després de la petjada de Maria de Natzaret.
• Testimonis bíblics i currículum.
L’ISCREB és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barce
lona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP), que brinda una formació 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
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, el
pensament actual i la història de la filosofia, la Bíblia, la història de l’Església, els
temes morals, les ciències de la religió.
La llicenciatura, l’ISCREB, posa l’accent
en dos àmbits. Un sobre la Bíblia: ofereix una especialitat en teologia bíblica.
L’altre accent és en diàleg: ofereix una
especialitat en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural. També es pot fer una
llicenciatura en identitat cristiana i dià
leg, que és una síntesi dels dos àmbits
propis de l’ISCREB. Les primeres dues especialitats es poden fer tant en modali
tat presencial, com en modalitat virtual.
I la tercera es pot fer només en modali
tat virtual. En resum:
• Primer cicle: Batxillerat en Ciències Religioses (3 anys), presencial i virtual.

cultures ha augmentat vertiginosament en els darrers decennis. El que fins
fa pocs anys podíem considerar com
a referents culturals relativament llunyans a la nostra realitat, avui constitueixen elements que intervenen d’una
forma decisiva en la conformació de les
nostres societats. En tot aquest procés, la categoria de diàleg és central
per tal d’afavorir la trobada, l’intercanvi,
el contrast, l’enriquiment, la recerca conjunta. Per això, quan ens proposem de
reflexionar sobre la nostra realitat necessitem noves claus interpretatives.

Diploma d’especialista
universitari en mitologia
i simbologia

• Pedres vives. Patrimoni cultural en el
nou currículum de religió.

Escola de Llengües Clàssiques
El creixent interès en les diverses tradicions culturals i religioses que experimenta el nostre context globalitzat posa
sobre la taula la necessitat d’accedir
directament a les fonts d’aquestes tra-

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
Matrícula per als estudis presencials del curs 2022-2023
s’obrirà del 5 al 18 de setembre de 2022 (per al 1r semestre)
i del 23 al 29 de gener de 2023 (per al 2n semestre).
Matrícula per als estudis virtuals del curs 2022-2023
s’obrirà del 5 al 27 de setembre de 2022 (per al 1r semestre)
i del 30 de gener al 7 de febrer de 2023 (per al 2n semestre).

• Curs bàsic del fet religiós (1 any), modalitat virtual: Ofereix una aproximació al fet religiós de forma interdisciplinar, comptant amb les aportacions
de les diferents ciències de la religió.

Complementem l’oferta de formació
amb el Diploma d’especialista universi
tari en mitologia i simbologia per estudiar els relats i símbols de la humanitat. L’ésser humà s’explica a si mateix a
través del símbol i del mite. Totes les cultures basteixen relats simbòlics per expressar la seva visió del món, l’existència, el destí… Així, conèixer i interpretar
els relats de la pròpia cultura i de les altres és una forma d’accedir a la diversitat i a la profunditat d’experiències
i reflexions sobre la condició humana, i
també és una forma d’entendre-les i de
comprendre’ns a nosaltres mateixos.
El Diploma vol aportar les eines necessàries per tal d’endinsar-nos en aquesta «cartografia de l’ésser humà» que
són els símbols i els mites.

Màster en Diàleg interreligiós,
Ecumènic i Cultural

Formació permanent per als
mestres i professorat de religió

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.

La complexitat creixent del nostre món
depèn en bona part del fet que el grau
de comunicació i d’intercanvi entre les

L’Institut Superior de Ciències de la Religió de Barcelona aposta per la formació
permanent dels mestres i professorat

Sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona)

• Segon cicle: Llicenciatura en Ciències
Religioses (2 anys), presencial i virtual.
Especialitats:
—Diàleg interreligiós ecumènic i cultu
ral (presencial i virtual).
—Teologia bíblica (presencial i virtual)
—Identitat cristiana i diàleg (virtual)
• Curs bàsic de Bíblia (1 any), modalitat
virtual: Consta de totes les assignatu
res de Bíblia del primer cicle. Ofereix
una visió àmplia de l’Escriptura.

Inauguració del curs acadèmic 2022-2023
Presidit per

Mons. JAVIER VILANOVA PELLISA
bisbe auxiliar de Barcelona
Pronunciarà la lliçó inaugural
Mons. SERGI GORDO, bisbe auxiliar de Barcelona, sobre el tema:

«Humanisme i transcendència. Homenatge al
Dr. Eusebi Colomer (1923-1997), un pensador en diàleg»
Sergi Gordo Rodríguez va néixer a Barcelona el 23 de març de 1967. Als 14
anys va ingressar al Seminari Menor. Va passar després al Seminari Major, on va cursar els estudis eclesiàstics de Filosofia i Teologia. Va obtenir
el batxiller en Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. Va ser ordenat sacerdot el 14 de juny del 1992. És llicenciat en Filosofia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona (1994), on també va cursar el bienni
de doctorat en Filosofia. Del 2001 al 2004 va ampliar estudis a Llengua i
Filosofia a Munic.

Dimarts, 18 d’octubre de 2022, a les 19 h

