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INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS» 
ARQUEBISBAT DE TARRAGONA 

 
 

L’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» (ISCR Sant Fructuós - INSAF) és la 
institució acadèmica de l’Arxidiòcesi de Tarragona que ofereix els estudis teològics superiors en Ciències 
Religioses. Fou erigit el maig del 1996 i refundat el juliol del 2010 per la Santa Seu. L’ISCR Sant Fructuós 
està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona) i des de l’1 d’octubre de 2015 a l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià de Barcelona. 

 
Ubicat al Seminari Conciliar Pontifici de Tarragona, seu d’una magnífica biblioteca històrica, l’INSAF 

recull la tradició d’estudis teològics a nivell universitari que va ser iniciada el segle XVI amb la Universitas 
Tarraconensis, fundada pel cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta, i que fou continuada el segle XIX amb la 
Universitat Pontifícia de Tarragona. L’Institut Superior «Sant Fructuós» va sorgir de la transformació de 
l’Institut de Teologia de l’Arquebisbat de Tarragona, erigit l’any 1977. 

 
L’ISCR «Sant Fructuós» ofereix el coneixement dels principals elements de la teologia i dels seus 

necessaris pressupòsits filosòfics, a més d’aquells que són complementaris que provenen de les ciències 
humanes; proposa el tractament sistemàtic de la doctrina catòlica mitjançant el mètode científic que li és 
propi, el qual parteix de la Revelació interpretada autènticament pel Magisteri viu de l’Església (cf. Concili 
Ecumènic Vaticà II, Const. Dogm. Dei Verbum, n. 10) i promou la recerca de les respostes als interrogants 
humans, amb perspectiva teològica i amb l’ajut de les ciències filosòfiques, de les ciències humanes i de 
la resta de camps disciplinaris que s’ocupen dels estudis religiosos. 

 
L’ISCR «Sant Fructuós» té per finalitat la formació dels fidels ―laics i religiosos― amb vista a 

l’enriquiment de la seva vida cristiana, a la capacitat de donar raó de la pròpia fe, a l’exercici del seu 
apostolat propi, i en particular a la seva participació en l’evangelització. També té per finalitat preparar 
figures professionals integrades en les dinàmiques culturals i operatives de la societat contemporània, 
perquè puguin col·laborar amb els ministres sagrats en la seva missió específica; prepara els candidats per 
als diversos ministeris laïcals i serveis eclesials, qualifica els docents de religió catòlica a les escoles de 
diferent ordre i grau, exceptuant les institucions de nivell universitari. 

 
Els estudis del primer cicle condueixen a l’obtenció del títol de Baccalaureatus in Scientiis 

Religiosis, equivalent al títol universitari oficial de Graduat o Graduada en Ciències Religioses (Reial Decret 
1619/2011 de 14 de novembre, annex I). Els estudis del segon cicle condueixen a l’obtenció del títol de 
Licenciatus in Scientiis Religiosis, equivalent al títol universitari oficial de Màster en Ciències Religioses 
(Reial Decret 1619/2011, «BOE» núm. 276, de 16 de novembre de 2011, pp. 117995-118001). 

 
Aquests títols habiliten per a impartir l’assignatura de Religió Catòlica en l’Ensenyament Secundari 

un cop superats els requisits de la DECA. Serveixen per a l’exercici de ministeris o serveis eclesials 
reconeguts: diaconat, laics/laiques en missió pastoral, serveis en la catequesi o evangelització. Habiliten 
professionals relacionats en el camp del diàleg fe-cultura, promoció humana i social i ensenyament del 
Cristianisme Antic. 

 
L’Institut ofereix els cursos per a l’obtenció del títol Declaració Eclesiàstica de Competència 

Acadèmica (DECA), tant per a l’ensenyament de la Religió Catòlica a les escoles d’Educació Infantil i 
Primària com a la docència en l’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional de 
Grau Mitjà. 
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I. AUTORITATS ACADÈMIQUES  

 
ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ 

Gran Canceller  
Excm. i Rvdm. Mons. Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona 
Vice-Gran Canceller 
Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas i Barnocell, arquebisbe de Tarragona 
Rector 
Dr. Armand Puig i Tàrrech 
Vicerector Acadèmic 
Rvnd. Dr. Santiago Bueno Salinas, professor de Dret Canònic a la Facultat de Teologia de Catalunya 
Vicerector Administratiu 
Rvnd. Dr. Ramon Corts Blay, professor d’Història de l’Església a la Facultat «Antoni Gaudí» 
Secretari General 
Dr. Miquel Ramon Fuentes, professor de Filosofia de la Natura a la Facultat de Filosofia de Catalunya 
 

AUTORITATS COMUNES AMB LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA: 
 Gran Canceller  
 Excm. i Rvdm. Mons. Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona 
 Degà  

Dr. Joan Torra i Bitlloch  
Vicedegà  
Dr. Emili Marlés Romeu 
Consell de Facultat 

 
AUTORITATS PRÒPIES: 

Moderador 
Excm. i Rvdm. Mons. Dr. Joan Planellas i Barnocell, Arquebisbe de Tarragona i Primat 
Director 

 Dr. Joan Miquel Bravo Alarcón 
 Consell d’Institut 

  
CLAUSTRE DE PROFESSORS 
 

Professors estables 
Dr. Joan Miquel Bravo Alarcón (Àrea de Teologia Dogmàtica) 
Dr. Jordi Díaz Moix (Àrea de Teologia Dogmàtica) 
Dr. Josep M. Gavaldà Ribot (Àrea de Teologia Moral) 
Dr. Andreu Muñoz Melgar (Àrea d’Humanitats) 
Dr. Josep Mateu Guarro (Àrea de Teologia Dogmàtica) 
Dtnd. Antoni Pérez de Mendiguren i Cros (Àrea de Sagrada Escriptura) 
Dr. Rafael Serra Abellà (Àrea de Teologia Dogmàtica) 

 
Professors no estables 
Llic. Joan Àguila Chavero 
Llic. Joan M. Banús Banús 
Dr. Àngel Belzunegui Eraso 
Llic. Xavier Cortés Nadal 
Llic. M. Claustre De Bofarull Bertrán 
Llic. Manuel M. Fuentes Gasó 
Llic. Simó Gras Solé 
Dr. Joan Ramon Marín Torné 
Llic. Concepció Palacín Pahí 
Dra. Meritxell Pérez Martínez 
Llic. Mercè Porta Martínez 
Llic. Josep Queraltó Serrano 
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Llic. Vicenç Ribas Canals 
Llic. Santiago Soro Roca 
Dr. Albert Viciano Vives 
 
Professors invitats 
Llic. M. Esperança Amill Rocamora 
Dr. Joan Ferrer Costa 
Llic. Albert Fortuny Llaveria 
Dr. Germán López Cortacans 
Dr. Joaquim Malé Ribera 
Llic. M. Teresa Muñoz Melgar 
Llic. Jordi Tinoco Moreno 
Llic. Jordi Salvadó Estivill 
Llic. David Arasa Burjalés 
Llic. Víctor M. Cardona Eixarch 
Llic. Joan Guerola Arrastària 
Llic. Antonio Castellar Sánchez 

 
Professors en excedència 
Llic. Jaume Gené Nolla 
Llic. Norbert Miracle Figuerola 
 
Professors emèrits 

 Llic. Joan Aragonès Llebaria 
Llic. Miquel Barbarà Anglès 
Llic. Josep Bofarull Veciana 

 Dra. Carme Borbonès i Brescó 
Llic. Ricard Cabré Roigé 

 Llic. Joaquim Claver Caselles 
Dr. Salvador de Brocà Tella 

 Llic. Carmen Eguía Acordagoicochea 
 Llic. Francesc Esteso Cuenca 
 Dr. Josep Gil Ribas 

Llic. Joan Magí Ferré 
Dr. Antoni Martínez Subías 

 Dr. Saturnino Menchón García 
 Llic. Joan Roig Montserrat 
 Llic. Jaume Roig Roig 
  
   
SECRETARIA 

Sra. Roser Fornell Guasch 
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II. ESTUDIS 

 

1. Estudis i titulacions eclesiàstiques 
 

L’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós ofereix els estudis de Ciències Religioses 
(Primer cicle: Batxillerat 180 ECTS i Segon cicle: Llicenciatura 120 ECTS). Les titulacions eclesiàstiques 
d’aquests estudis són atorgats per la «Congregació per a l’Educació Catòlica» de l’Estat del Vaticà a través 
de la Facultat de Teologia de Catalunya – Ateneu Universitari sant Pacià (Barcelona). Aquestes titulacions 
«eclesiàstiques» poden obtenir llur reconeixement civil en qualsevol estat de la Unió Europea que s’ha 
adherit a la reforma universitària de Bolonya. En el següent apartat (n.2) es detalla el reconeixement civil 
a l’Estat Espanyol de les titulacions eclesiàstiques abans esmentades. 

 
1.1. Baccalaureatus in Scientiis Religiosis / Batxillerat en Ciències Religioses 
 

Té una durada mínima de tres cursos acadèmics complets (180 ECTS). 
Requisits: 

a) Haver freqüentat el trienni i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina. 
b) Haver adquirit el coneixement d’una llengua moderna, a més de la pròpia, per estar en 

condicions de comprendre els textos. L’alumne/a haurà de presentar a Secretaria un certificat que acrediti 
el nivell mitjà de coneixement de la llengua moderna. Per aquells alumnes que no puguin acreditar el 
nivell exigit se’ls convocarà per a una prova (Vegeu apartat III.7). 

c) Haver cursat una de les llengües clàssiques que s’ofereixen: Llatí cristià (8 ECTS), Grec Bíblic (8 
ECTS) o Hebreu Bíblic (8 ECTS). 

d) Al final del tercer any d’estudis l’alumne/a haurà de preparar i superar un examen comprensiu 
davant una comissió composta per tres docents. Aquest examen comprensiu consistirà, d’una banda, en 
l’elaboració i defensa pública d’un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument triat, i, 
d’altra banda, en un examen de síntesi a partir d’un temari previ preparat a l’assignatura de Seminari de 
Síntesi. 

Nota: L’alumne/a que ha obtingut el títol eclesiàstic de Batxiller en Ciències Religioses (180 ECTS) i vulgui 
obtenir el reconeixement civil en l’Estat Espanyol dels estudis universitaris de primer cicle haurà de cursar 60 ECTS 
més: un curs acadèmic complert del cicle de Llicenciatura en Ciències Religioses; ja que l’Estat Espanyol exigeix que 
els estudis universitaris de primer cicle (Grau) han de tenir 240 ECTS (veure apartat II.2). 

 
1.2. Licenciatus in Scientiis Religiosis / Llicenciatura en Ciències Religioses 
 

Té una durada mínima de dos cursos acadèmics complerts (120 ECTS) després d’haver obtingut el 
títol de Batxiller en Ciències Religioses. 
Requisits: 

a) Haver obtingut el títol de Batxiller en Ciències Religioses 
b) Haver freqüentat el bienni i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina 
c) Haver adquirit el coneixement de dues llengües modernes, a més de la pròpia. L’alumne/a haurà 

de presentar a Secretaria un certificat que acrediti el nivell mitjà de coneixement de les dues llengües 
modernes. Per aquells alumnes que no puguin acreditar el nivell exigit se’ls convocarà per a una prova 
(Vegeu apartat III.7) 

d) Haver cursat una segona llengües clàssiques: Llatí cristià (8 ECTS), Grec Bíblic (8 ECTS) o Hebreu 
Bíblic (8 ECTS). L’alumne/a haurà d’escollir una de les llengües clàssiques no cursada en el primer cicle 

e) Preparar una tesina que demostri la competència madura en relació amb qualsevulla àrea del 
quinquenni, redactada sota la direcció d’un professor de l’Institut i degudament aprovada d’acord amb la 
normativa per a l’elaboració de tesines especificada en el Reglament, i sotmetre-la a discussió pública en 
la sessió prevista 
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2. Reconeixements civils 
 

A l’Estat Espanyol el Reial Decret 1619/2011 (BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011, pp. 
117995-118001) regula el reconeixement civil dels estudis impartits en els Instituts Superiors de Ciències 
Religioses. 
 

2.1. Grau en Ciències Religioses 
 

Té una durada mínima de quatre cursos acadèmics complets (240 ECTS). 
Requisits: 

a) Haver obtingut el Batxillerat en Ciències Religioses (180 ECTS) 
b) Haver freqüentat un primer curs acadèmic (60 ECTS) de la Llicenciatura en Ciències Religioses i 

haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina 
 
 

2.2. Màster en Ciències Religioses. Especialitat en Cristianisme Antic 
 

Té una durada mínima d’un curs acadèmic complert (60 ECTS) després de l’obtenció del Grau en 
Ciències Religioses. 
Requisits: 

a) Haver obtingut el títol civil de Grau en Ciències Religioses (240 ECTS) 
b) Haver freqüentat un segon curs acadèmic (60 ECTS) de la Llicenciatura en Ciències Religioses i haver 

superat els exàmens corresponents a cada disciplina  
c) Haver obtingut el títol de Llicenciat en Ciències Religioses 

 
 

3. Curs pont per accedir Llicència/Màster Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) 
 

Aquest curs pont està pensat per aquells Llicenciats en Ciències Religioses que volen accedir als 
estudis de Màster/llicència en Teologia. En el primer any l’alumne/a ja podrà realitzar 5 crèdits 
d’assignatures propedèutiques de llicència, i 5 crèdits de llengües. En el segon any es podrà matricular a 
un gran nombre d’assignatures de llicència. 

 
Requisits: Tenir el títol de Llicenciat/Màster en Ciències Religioses i acreditar una llengua moderna (nivell 
B1). 
Durada: 3 semestres 
Crèdits: 25 ECTS 
Primer any: 23 ECTS 

 13 ECTS del Curs Pont 

 10 ECTS de Llicència (5 ECTS Propedèutics + 5 ECTS de Llengües) 
Segon Any: 2 ECTS  

 
Número mínim d’alumnes per fer el curs: 3 alumnes (si un any no hi ha suficient número d’alumnes es 
pot esperar a l’any següent). 
Titulació: Una vegada l’alumne/a hagi finalitzat el Curs Pont, obtindrà un certificat acreditatiu que pot 
accedir com alumne/a ordinari als estudis de Segon cicle a la FTC, i un cop finalitzats aquests estudis, 
obtindrà el títol de Màster en Teologia (Llicenciatura en Teologia). 
 
Més informació: http://www.teologia-catalunya.cat/ca/estudis/curs-pont-iscr/105 

 
 

 

http://www.teologia-catalunya.cat/ca/estudis/curs-pont-iscr/105
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4. Creditatge European Credit Transfer System (ECTS) 
 
a) 1 crèdit ECTS o crèdit Bolonya pot tenir un marge variable d’hores; a l’INSAF 1 ECTS es comptabilitza 

com a 25 hores 
b) Cada curs acadèmic té 60 crèdits ECTS. L’alumne/a no pot cursar, en cap cas, més de 60 ECTS per 

any acadèmic 
c) El crèdit ECTS comptabilitza tota l’activitat acadèmica de l’estudiant segons la proporció següent: 

 

 distribució percentatge Hores per ECTS 

Hores presencials    

 Magistrals 26% 6’5h 

 Tutoria col·lectiva(*) 
 

6% 1’5h 

 Tutoria personal 
(professor) 

8% 2h 

 Realització examen 2% 0’5h 

Total hores 
presencials 

 42% 10’5h 

Hores d’estudi de  
l’ alumne/a 

   

 Estudi personal 36% 9h 

 Preparació exercicis 14% 3’5h 

 Preparació examen 8% 2h 

Total estudi alumne/a  58% 14’5h 

1 ECTS  100% 25hores 

 
(*) La tutoria col·lectiva, dirigida pel professor, es realitza durant l’horari lectiu i pot consistir en diferents activitats programades 
com debats, comentaris de textos, recursos audiovisuals... i també en respondre qüestions plantejades pels alumnes. 

 

d) Distribució d’hores segons el creditatge de cada assignatura: 
 

 Magistrals Tutoria 
col·lectiva 

Tutoria 
personal 
(Professor) 

Realització 
examen 

Estudi 
personal 

Preparació 
exercicis 

Preparació 
examen 

TOTALS 

2 ECTS 13 3 4 1 18 7 4 50 

4 ECTS 26 6 8 2 36 14 8 100 

6 ECTS 39 9 12 3 54 21 12 150 
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III. NORMES INTERNES 
 

1. Tipus d’alumnes 
 

Ordinaris: són els qui es matriculen a alguna assignatura o a la totalitat de matèries d’un curs 
(màxim 60 ECTS) amb els requisits exigits per la legislació civil per a l’accés a estudis universitaris, i aspiren 
obtenir el títol de Batxillerat en Ciències Religioses o Llicenciat en Ciències Religioses - Especialització en 
Cristianisme antic. És necessari posseir el títol de Batxiller LOGSE o altres estudis equivalents, i no s’exigeix 
necessàriament la selectivitat. Poden ser alumnes ordinaris els qui superin les proves d’accés a la 
universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys (Vegeu apartat III.6) 
 

Invitats: són els qui es matriculen acreditant els requisits exigits per la legislació civil pel que fa a 
l’accés als estudis universitaris, però no aspiren a obtenir cap grau acadèmic dels que atorga l’Institut. En 
assistir i superar les proves corresponents, l’Institut els podrà certificar els cursos per a un eventual 
reconeixement d’aquests en un altre Institut, centre universitari, o per a l’obtenció de la DECA que 
capacita per a l’ensenyament de la Religió Catòlica. 
 

Extraordinaris: són els qui, mancats dels requisits exigits per la legislació civil, pel que fa a les 
condicions d’accés a estudis universitaris, o bé sense aspirar a cap grau acadèmic, no obstant volen assistir 
als estudis previstos per l’Institut per a la consecució de simples certificats d’assistència. 
 

Oients: són aquells que, no volent aconseguir cap grau acadèmic en l’Institut, desitgen freqüentar 
algun curs per obtenir-ne el corresponent certificat d’assistència. 
 
Podran inscriure’s com a alumnes extraordinaris i/o oients aquelles persones que tinguin una preparació 
adequada per a seguir amb profit els estudis i siguin acceptades pel Director, prèvia verificació, si així 
s’escau, de les seves capacitats. 
 
2. Matrícula 

 
Les matrícules es podran formalitzar a la Secretaria de l’Institut o també via web, omplint el 

formulari de matriculació que hi ha a la pàgina web (www.insaf.cat), dintre del període de matriculació 
establert en el calendari de curs. 
La formalització de la matrícula serà efectiva quan es presenti a Secretaria el full de matrícula degudament 
complimentat, s’hagin satisfet les taxes corresponents i lliurat la documentació necessària. 

Un cop formalitzada la matrícula els alumnes podran modificar-la dins el termini de deu dies hàbils 
a comptar des del primer dia lectiu del quadrimestre. Durant aquest mateix període, tot/a alumne/a que 
vulgui retirar la seva sol·licitud de matriculació d’una o més assignatures, ho haurà de comunicar per escrit 
a la Secretaria de l’Institut i li seran retornades íntegres les taxes acadèmiques corresponents, exceptuant 
les taxes de Secretaria. 
 

L’alumne/a pot matricular-se a un màxim de 60 ECTS per curs acadèmic. 
 

Abans de formalitzar la matrícula, els alumnes tindran, si s’escau, una entrevista amb el Director. 
 
2.1. Documentació necessària per a la matriculació 
 
a) Alumnes matriculats al centre amb anterioritat: 

- Full de matrícula degudament complimentat 
- Resguard d’ingrés bancari  
 

http://www.insaf.cat/
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b) Alumnes ordinaris de nou ingrés: 
- Full de matrícula degudament complimentat 
- 1 fotografia tipus carnet 
- 2 Fotocòpies i original del DNI, NIE, o passaport 
- 2 Fotocòpies i original del certificat corresponent als estudis requerits per a l’admissió en els centres 
superiors universitaris (no són vàlides les paperetes ni els llibres d’escolaritat) 
- Resguard d’ingrés bancari 
- Clàusula formulari de registre matriculació alumnes: Política de privacitat i Protecció de dades 

 
c) Alumnes extraordinaris i oients de nou ingrés: 

- Full de matrícula degudament complimentat 
- 1 fotografia tipus carnet 
- Fotocòpia i original del DNI, NIE, o passaport 
- Resguard d’ingrés bancari 
- Clàusula formulari de registre matriculació alumnes: Política de privacitat i Protecció de dades 

 
d) Alumnes DECA d’Educació Primària de nou ingrés: 

- Full de matrícula degudament complimentat 
- 1 fotografia tipus carnet 
- 2 Fotocòpies i original del DNI, NIE, o passaport 
- 2 Fotocòpies compulsades del títol de Magisteri o 2 fotocòpies compulsades del justificant de 
pagament de les taxes del títol (els alumnes que encara estiguin cursant la carrera: Fotocòpia de la 
matrícula del curs vigent) 
- Resguard d’ingrés bancari 
- Clàusula formulari de registre matriculació alumnes: Política de privacitat i Protecció de dades 

 
e) Alumnes invitats de nou ingrés: 

- Full de matrícula degudament complimentat 
- 1 fotografia tipus carnet 
- Fotocòpia i original del DNI, NIE, o passaport 
- Fotocòpia i original del certificat corresponent als estudis requerits per a l’admissió en els centres 
superiors universitaris (no són vàlides les paperetes ni els llibres d’escolaritat) 
- Autorització del seu Institut d’origen per matricular-se com alumne/a invitat/da 
- Resguard d’ingrés bancari 
- Clàusula formulari de registre matriculació alumnes: Política de privacitat i Protecció de dades 

 
2.2. Pagament de la matrícula 
 

El pagament de la matrícula es podrà fraccionar en dues quotes per cada quadrimestre: 
- Primer Quadrimestre:  1a meitat abans del 07 d’octubre de 2019 

2a meitat abans del 16 de desembre de 2019 
- Segon Quadrimestre: 1a meitat abans del 24 de febrer de 2020 

2a meitat abans del 4 de maig de 2020 
El retard del pagament de la matrícula en els terminis establerts suposarà un increment de 25 euros. 
Si l’alumne/a no ha pagat la totalitat de la matrícula abans de l’inici del període d’exàmens de la primera 

convocatòria perd la convocatòria; en el cas que l’alumne/a vulgui examinar-se en les convocatòries successives 
haurà de pagar una taxa de 50 euros. 

Dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del primer dia lectiu del quadrimestre, l’alumne/a pot 
retirar la seva sol·licitud de matriculació a una o més assignatures amb el retorn íntegre de les taxes acadèmiques 
corresponents, excepte les taxes de Secretaria. 
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3. Convalidacions, adaptacions, equiparacions i reconeixements 
 
3.1. Conceptes 
 

Convalidació (C): és l’acte pel qual l’Institut dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials previs 
d’una Universitat o Centre Teològic, per a considerar com a superada una o vàries assignatures del 
currículum de Ciències Religioses, donat que el programa és coincident. Per aquesta finalitat: 

1. Es demanarà que l’extensió i contingut de la matèria no sigui inferior als de l’Institut, sigui de 
nivell universitari i estigui qualificada amb nota acadèmica. 

2. L’alumne/a haurà de presentar la proposta de convalidació per escrit, juntament amb els 
certificats corresponents, que hauran d’incloure, a més de la qualificació acadèmica, els crèdits ECTS i el 
programa de cada assignatura. 
 

Adaptació (A): és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials previs superats 
per l’alumne/a en un altre Institut Superior de Ciències Religioses, per considerar com a superada una o 
vàries assignatures dels mateixos estudis oficials o estudis propis de l’Institut. Per aquesta finalitat, serà 
necessari que: 

1. L’alumne/a presenti la proposta d’adaptació per escrit, juntament amb els certificats 
corresponents, que hauran d’incloure, a més de la qualificació acadèmica, els crèdits ECTS. 

2. S’adaptaran les matèries dels estudis de Batxillerat en Ciències Religioses si aquestes figuren en 
el programa de l’Institut; en cas contrari, podran ser convalidades. En canvi, les matèries de la 
Llicenciatura en Ciències Religioses, atenent a les diverses especialitzacions dels Instituts, només podran 
ser adaptades aquelles matèries que coincideixin en ambdós programes; i s’acceptaran convalidacions 
d’altres matèries tan sols per a omplir l’optativitat pròpia dels estudis de Llicenciatura. 
 

Equiparació (E): és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials propis del 
mateix Institut segons un pla d’estudis que s’hagi extingit, per considerar com a superada una o vàries 
assignatures del pla d’estudis nou dels mateixos estudis propis de primer o segon cicle. Aquesta 
equiparació s’efectuarà tan sols amb aquells alumnes que desitgin obtenir un grau acadèmic. 
 

Reconeixement (R): és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a les assignatures o cursos 
optatius considerats com a crèdits de lliure elecció i cursats fora de l’Institut. Tan sols es reconeixeran 
aquelles assignatures o matèries ja previstes en el programa de l’Institut i reconegudes dins l’apartat de 
crèdits de lliure elecció. 
 
3.2. Normativa 
 

L’alumne/a que desitgi que li sigui convalidada/adaptada/equiparada o reconeguda alguna 
assignatura per haver-la cursat en alguna Facultat o Institut Superior, haurà de presentar la corresponent 
sol·licitud a Secretaria en qualsevol període de matriculació. Les sol·licituds no seran admeses fora dels 
períodes de matriculació. 
Per sol·licitar les convalidacions o reconeixements, caldrà lliurar a la Secretaria de l’Institut, durant el 
període establert, la documentació següent: 

- Instància de sol·licitud de convalidacions degudament complimentada 
- Certificats que acreditin els estudis fets, on constin les hores lectives o crèdits per assignatura 

amb les qualificacions corresponents 
- Els programes compulsats de les assignatures cursades 
 
Un cop aportada tota la documentació, el Director de l’Institut i/o el Cap d’Estudis resoldrà les 

sol·licituds i comunicarà la seva decisió. 
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Quan l’alumne/a hagi presentat la sol·licitud de convalidació o reconeixement no es podrà 
matricular de cap assignatura de la qual hagi demanat convalidació o reconeixement. Una vegada 
estudiada la sol·licitud i comunicada la resolució, podrà matricular les convalidacions/reconeixements o, 
si la petició de convalidació/reconeixement és denegada, podrà fer una ampliació de matrícula. 

Les convalidacions o reconeixements no tindran efecte fins que no s’hagin matriculat i pagat les 
taxes corresponents. 

La nota acadèmica que figurarà en l’expedient acadèmic així com en el Suplement del títol serà la 
mateixa que en l’expedient de procedència (cf. Reial Decret 1044/2003 d’1 d’agost). 
 
 
4. Assistència a classe 
 

L’assistència a classe és obligatòria. Per a poder ser admesos als exàmens, cal que l’estudiant hagi 
seguit les lliçons amb una assistència no inferior als dos terços de les hores presencials previstes en cada 
disciplina. 

Un cop l’alumne/a ha superat el marge d’un terç d’absències de les hores presencials de 
l’assignatura perdrà l’escolaritat que no podrà recuperar en cap cas i, conseqüentment, perdrà el dret a 
examen. 
 
 

5. Exàmens 
 

En cada curs acadèmic hi ha dues convocatòries d’exàmens: febrer o juny i setembre. Els alumnes 
ordinaris que han complert l’escolaritat exigida per a cada matèria tenen dret a quatre convocatòries 
d’examen. La primera forma una unitat cronològica amb la docència de l’assignatura (febrer o juny). Les 
altres tres convocatòries exigiran inscripció prèvia i es realitzaran al setembre de l’any de docència (la 
segona), i en dues de les convocatòries oficials en el termini de dos anys (tercera i quarta). La tercera i 
quarta convocatòries, pel fet d’efectuar-se en un any diferent del de la docència, caldrà abonar una taxa. 
Esgotades les quatre convocatòries, l’alumne/a s’haurà de matricular de nou i repetir l’escolaritat. 
 
 

6. Proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys 
 

D’acord amb la normativa universitària vigent, hi haurà tres classes de proves: 
a) Prova d’accés per a més grans de 25 anys 
b) Prova d’accés per a més grans de 40 anys mitjançant acreditació d’experiència professional 
c) Prova d’accés per a més grans de 45 anys 

 

El Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre per al que s’estableix el nou règim d’equivalències 
dels estudis i titulacions de Ciències Eclesiàstiques de nivell universitari en relació dels títols universitaris 
oficials espanyols, en la seva Disposició addicional primera, tracta de les Proves d’accés als Centres 
Superiors de Ciències Eclesiàstiques de l’Església Catòlica, indicant que la superació de proves d’accés a 
estudis de Ciències Eclesiàstiques en Centres Superiors de l’Església Catòlica tan sols tindrà efectes per a 
l’accés a dits Centres. En acompliment d’aquesta disposició, la Facultat de Teologia de Catalunya, tant per 
a l’accés al seu cicle Institucional (Baccalaureatus) com per als seus Centres afiliats i Instituts Superiors de 
Ciències Religioses vinculats organitza la realització d’aquestes proves un cop l’any. 
 

Els interessats poden dirigir-se a la Secretaria de l’Institut per a rebre més informació. 
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7. Llengües modernes 
 

Són un dels requisits per a l’obtenció del Batxillerat i de la Llicenciatura en Ciències Religioses. Per 
això, serà necessari acreditar com a mínim el nivell B1 (nivell de llengua moderna habitual en els centres 
universitaris catalans). El nivell B1 correspon al de les proves d’idiomes moderns superades de les PAU 
(Proves d’Accés a la Universitat), a un «tercer curs» de les Escoles Oficials d’Idiomes, «nivell 3» o certificat 
de «nivell intermedi», així com també el «nivell 3» del Servei de llengües modernes de les Universitats 
Catalanes. 
 

Les vies perquè els estudiants acreditin haver assolit el nivell de coneixement de la llengua 
moderna podran ser: 

1. Presentació al Director/Cap d’Estudis d’una certificació reconeguda externa que s’ajusti al nivell 
B1. El Director/Cap d’Estudis valorarà i resoldrà l’acceptació d’aquesta certificació 

2. Superació d’una prova específica de coneixements de llengua moderna que l’Institut convocarà 
el segon quadrimestre cada curs acadèmic 
 

Examen de llengües modernes: 
 

La matrícula a les proves caldrà fer-la a la Secretaria del centre segons el calendari establert, ja 
sigui personalment o bé a través del web de l’Institut indicant l’idioma del qual es pensa examinar. Caldrà 
abonar la taxa corresponent en concepte de drets d’examen. 
 

L’examen tindrà dues parts: a) Per escrit: traducció d’un text teològic amb l’ajut de diccionaris i 
resposta a unes preguntes de comprensió en la llengua escollida; b) Part oral: conversa de nivell bàsic amb 
un professor en la llengua escollida.  

L’avaluació de l’examen serà APTE o NO APTE, i només tindrà validesa per a superar les condicions 
requerides en els Estudis de Ciències Religioses del nostre Institut. En cas de suspendre la prova, 
l’alumne/a tindrà una segona i última convocatòria el curs següent o bé podrà presentar una certificació 
externa. 
 
 
8. Beques 
 

Beques de l'Estat: Cal demanar-les en el període establert per l'Administració pública. Informació: 
www.mec.es. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’Institut. 
 
 

9. Tramitació de títols 
 

9.1. DECA Educació Infantil i Primària 
 

Cada alumne/a un cop finalitzat els seus estudis, tramitarà el títol corresponent a la Conferencia 
Episcopal Española. 
Omplir les instàncies corresponents i presentar-les a Secretaria juntament amb la següent documentació: 

- Fotocòpia compulsada del Títol de Magisteri (o del justificant de pagament de les taxes del títol) 
- Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb totes les assignatures cursades i crèdits 
(sol·licitar a Secretaria)  
- Fotocòpia compulsada del DNI (les dues cares del DNI impreses) 
- Còpia del justificant de pagament de les taxes dels drets del títol (cal fer un ingrés de 60 € al següent 
compte: Banco Santander IBAN ES41-0049-5814-4423-1602-0709; Beneficiari: Conferencia Episcopal 
Española; Concepte: DECA + Nom i cognoms de la persona que sol·licita el títol) 
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- Imprès de sol·licitud degudament omplert (Descarregar del web) 
- Declaració responsable degudament omplerta i signada (Descarregar del web) 
 

Adreça d’enviament: 
 

Departamento de Títulos D.E.C.A. 
      Comisión Episcopal de Esnseñanza y Catequesis 

Conferencia Episcopal Española 
C/ Añastro, 1 – 28033 MADRID 
 
 

9.2. Batxillerat (Grau) i Llicenciatura (Màster) 
 

Batxillerat en Ciències Religioses 
 
S’expedirà un certificat en el qual consti que s’han assolit dels requisits per a l’obtenció del Batxillerat 

en Ciències Religioses (assignatures cursades més l’acreditació de la llengua moderna requerida). 
 
- Omplir la sol·licitud del certificat (demanar a Secretaria o descarregar-la de la pàgina web de l’Institut) 
- Lliurar el resguard de pagament bancari de les taxes d’expedició a la Secretaria 
 

 
Itinerari per tramitar un títol de Grau o Màster a l’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant 
Fructuós» vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya (Ateneu Universitari Sant Pacià), 
 

Informació: 
Segons la normativa europea vigent, les universitats han de lliurar als alumnes que han finalitzat 

els estudis dos documents: 
- Un títol (Diploma) 
- Un suplement al títol (SET) (un document on figura el títol rebut, assignatures, pla d’estudis, 

etc.) 
 

L’itinerari complet per rebre i autentificar els títols consta de 3 etapes: 
 
1a etapa: PETICIÓ DEL TÍTOL I DEL SUPLEMENT AL TÍTOL 
Cal seguir els següents passos: 

- Omplir la sol·licitud del títol (demanar a Secretaria o descarregar-la de la pàgina web de l’Institut) 
- Verificació per part de la Secretaria que s’han completat els estudis. Revisat l’expedient, la 

Secretaria confirma per correu electrònic a l’alumne/a la finalització dels estudis i li indica la 
taxa a pagar segons el títol sol·licitat 

-  Lliurar el resguard de pagament bancari a la Secretaria 
- Tot seguit, l’Institut expedirà el SET i sol·licitarà a la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) la 

seva signatura i l’expedició del títol (diploma)  
 
2a etapa: LLIURAMENT DEL DIPLOMA I DE LA DOCUMENTACIÓ FINAL A L’ALUMNE/A 
Una vegada la FTC expedeixi i retorni tota la documentació sol·licitada, l’Institut es posarà en contacte 
amb l’alumne/a per lliurar-li la següent documentació: 

- Original del títol (Diploma) 
- Original del Suplement Europeu del Títol (SET) 
- Fotocòpia compulsada del títol (necessari per a la validació eclesiàstica) 
- Fotocòpia compulsada del suplement al títol (SET) (necessari per a la validació eclesiàstica) 
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3a etapa: VALIDACIÓ ECLESIÀSTICA I CIVIL DEL TÍTOL 
 
Aquesta etapa l’haurà de realitzar el propi alumne/a. 
 

Cal fer una primera gestió amb la Conferencia Episcopal Española per validar el títol 
eclesiàsticament. Un cop obtingut això cal fer una segona gestió per validar el títol civilment. 
 

1. Diligenciat del títol eclesiàstic a la Conferencia Episcopal Española 
 

Informació necessària per fer aquesta validació:  
http://www.conferenciaepiscopal.es/diligenciado-de-titulos-eclesiasticos-superiores/ (apartat 2: títols del pla de Bolonya) 
Diligenciat per a l’homologació de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior o Procés de 
Bolonya) que vinguin acompanyats del SET (Suplement Europeu al Títol, en ECTS), segons RD 
1619/2011, de 16 de novembre: 
 

 Títol original o certificat de sol·licitud del títol (original o fotocòpia compulsada pel propi 
centre d’estudis)  

 Suplement Europeu al Títol (SET) (original o fotocòpia compulsada pel propi centre 
d’estudis) ) 

 Fotocòpia de las proves de selectivitat o de accés a la Universitat o del títol pel qual es va 
accedir als estudis eclesiàstics (diplomatura, llicenciatura, etc. cursada anteriorment). 

 Fotocòpia del DNI o Passaport. 
 Justificant de l’abonament de las taxes de diligenciat. 
 Completar la sol·licitud (demanar a Secretaria o descarregar-la de la pàgina web de l’Institut) 

 
- Cal pagar una taxa de 30 € a la Conferencia Episcopal Española. Transferència o ingrés Banco 

Santander IBAN ES41 0049 / 5814 / 44 / 2316020709. S’ha d’indicar en el concepte: “Título Est. 

Ecl. i cognoms”. No s’admet abonament en efectiu. 
 

- Cal tenir en compte: 
 

 La documentació, preferiblement, s’ha d’enviar per correu certificat postal o missatgeria: 
Conferencia Episcopal Española – Subcomisión Episcopal de Universidades 
C/ Añastro, 1 
28033 Madrid 

 Pel lliurament o recollida en mà de la documentació: dijous, de 9h a 13h (trucar abans per 
confirmar al tel. 913 439 600) 

 Es prega remetre o portar la documentació completa per evitar dilacions en el diligenciat 
 

2. Tramitació del reconeixement civil davant Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
(MCIU): 

 
Finalitzat el diligenciat del títol en la Conferència Episcopal, l'homologació del títol per al seu 
reconeixement civil es realitza a la Subdirección General de Títulos (Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades). 
 
Lloc de presentació de les sol·licituds: 
La documentació es pot enviar por correu postal o missatgeria a la següent direcció: 
Subdirección General de Títulos - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
C/ Torrelaguna, 58, planta baja 
28027 MADRID - Tels.: 91.377.83.06 i 91.506.57.37 
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També és possible realitzar la validació civil a qualsevol dels Registres previstos en l’article 16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(únicament els títols diligenciats pel RD 1619/2011). 

Si es lliura personalment al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (C/ Torrelaguna, 58), la 
documentació a presentar es dipositarà al Registre de la Planta Baixa: Horari de dilluns a divendres de 9 a 
14h. (Tel. 91.377.83.06 i 91.506.57.37) 

 
La documentació a aportar serà (reconeixement civil RD 1619/2011): 
 Sol·licitud, on figuri, a més de la seva sol·licitud concreta, nom i cognom, DNI/NIE o Passaport, 

domicili a efectes de notificacions, telèfon de contacte, correu electrònic, data i signatura. Si 
es vol que es torni una còpia segellada de la sol·licitud, caldrà presentar també una còpia 

 Una fotocòpia del DNI/NIE o Passaport 
 Original o fotocòpia compulsada del títol eclesiàstic o certificat de sol·licitud del mateix, 

degudament diligenciat a la Conferencia Episcopal Española. 
 

 

9.3. DECA Educació Secundària i Batxillerat 
 
Cada alumne/a un cop finalitzat els seus estudis, tramitarà el títol corresponent a la Conferencia Episcopal 
Española. 
Omplir les instàncies corresponents i presentar-les a Secretaria juntament amb la següent documentació: 

- Fotocòpia compulsada del/s Títol/s (o del justificant de pagament de les taxes del títol) segons la 
formació acadèmica: 

Baccalaureautus in Theologia o Licenciatus in Theologia 
Baccalaureatus in Scientiis Religiosis amb reconeixement civil 
Grau/Llicenciatura Civil + Diplomatus/Baccalaureatus in Scientiis Religiosis 

- Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb totes les assignatures cursades i crèdits 
(sol·licitar a Secretaria) (Per a l’emissió del títol, s’ha de poder comprovar els 18 ECTS de les assignatures 
de Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica dirigides a l’obtenció de la DECA) 
- Fotocòpia compulsada del DNI (les dues cares del DNI impreses)  
- Còpia del justificant de pagament de les taxes dels drets del títol (cal fer un ingrés de 60€ al següent 
compte: Banco Santander IBAN ES41-0049-5814-4423-1602-0709; Beneficiari: Conferencia Episcopal 
Española; Concepte: DECA + Nom i cognoms de la persona que sol·licita el títol) 
- Imprès de sol·licitud degudament omplert (Descarregar del web) 
- Declaració responsable degudament omplerta i signada (Descarregar del web) 

Adreça d’enviament: 
Departamento de Títulos D.E.C.A. 

       Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 
Conferencia Episcopal Española 
C/ Añastro, 1 – 28033 MADRID 
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10. Taxes acadèmiques 
 

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 2 ECTS 45 € 

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 4 ECTS 90 € 

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 6 ECTS 135 €  

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 2 ECTS (Alumnes oients) 40 € 

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 4 ECTS (Alumnes oients) 80 € 

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 6 ECTS (Alumnes oients) 120 € 

Curs sencer (60ECTS) 900 € 

Mig curs (30 ECTS) 500 € 

Assignatura DECA Ed. Infantil i Primària 162€ 

Assignatura convalidada 25 € 

Assignatura adaptada 15 € 

Certificat d’estudis realitzats 25 € 

Altres certificats 15 € 

Exàmens de 3a i 4a convocatòria 25 € 

Examen llengua estrangera 25 € 

Càrrec pel retard en el pagament de la matrícula 25 € 

Càrrec per a recuperar els drets a examen per retard en els pagaments de 
matrícula 

50 € 

Taxes proves d’accés a la universitat 95 € 

Certificat del títol de Batxillerat 25€ 

Drets del títol de Grau 150 € 

Drets del títol de Llicenciatura 200 € 

Presentació de l’esquema de Tesina 100 € 

Lliurament del treball de Tesina  300 € 

Cursos de formació permanent del professorat: 20 hores 65 € 

Cursos de formació permanent del professorat: 40 hores 105 € 

Certificats per a tramitar DECA primària 30 € 

Certificats per a tramitar DECA secundària 60 € 

Assegurança 2 € 

Taxes de Secretaria per quadrimestre / curs sencer 15 / 30 € 

Preu per ECTS (Batxillerat i Llicenciatura en Ciències Religioses) 22,50 € 

Preu per ECTS (Alumnes oients) 20 € 
 

HORARI DE SECRETARIA  
 

De dimarts a dijous de 17.00h a 20.00h. 

 
HORARI D’ATENCIÓ ALS ALUMNES 
 
Director 

A hores convingudes (director.insaf@arqtgn.cat) 
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ESTUDIS DE PRIMER CICLE 

BACCALAUREATUS IN SCIENTIIS RELIGIOSIS 
BATXILLERAT EN CIÈNCIES RELIGIOSES 

1r, 2n i 3r curs (180 ECTS) 
 
CURS 1 (60 ECTS) 
 
Codi  Assignatures            ECTS  Professor/a 

1110B   Teologia fonamental    6  Dr. Joan Miquel Bravo 

1102B  Fenomenologia de la religió  4  Llic. Mercè Porta 

1103B  Sociologia de la religió (*)  4 

1104B   Història de la filosofia I  4  Llic. Vicenç Ribas 

1105B  Antropologia filosòfica   4  Llic. Mercè Porta 

1106B  Introducció a la Teologia (*)  4 

1109B  Ètica (*)     4 

1111B  Introducció al Nou Testament  4  Llic. Antoni Pérez de Mendiguren 

1112B  Introducció a l’Antic Testament 4  Llic. Jordi Salvadó 

1113B  Història de la filosofia II (*)  4  

1115B  Història de l’Església I   4  Dr. Andreu Muñoz 

1116B  Psicologia de la religió (*)  4 

2105B  Metafísica (*)    4 

   
Llengües clàssiques (cal escollir-ne una) 
 

0311B  Llatí cristià I    4  Llic. M. Claustre de Bofarull  

0321B  Grec bíblic I     4  

0331B  Hebreu bíblic I    4  

 
 
  Assignatura optativa (I)  2 
 
(*) Assignatures que s’impartiran el curs 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Les assignatures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d’alumnes matriculats suficient. 

  

Els primer curs del Batxillerat s’imparteix biennalment de forma cíclica 

ANY A ANY B 

1r curs (2019-2020) 1r curs (2020-2021) 

Teologia Fonamental (6 ECTS) Sociologia de la religió (4 ECTS) 

Antropologia Filosòfica (4 ECTS) Psicologia de la religió (4 ECTS) 

Fenomenologia de la religió (4 ECTS) Metafísica (4 ECTS) 

Història Filosofia I (4 ECTS) Historia de la Filosofia II (4 ECTS) 

Història de l’Església I (4 ECTS) Ètica (4 ECTS) 

Introducció al NT (4 ECTS) Introducció a la Teologia (4 ECTS) 

Introducció a l’AT (4 ECTS) Grec bíblic (4 ECTS) / Hebreu bíblic I 

Llatí cristià I (4 ECTS)  
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Primer quadrimestre   
 

Codi  Assignatures obligatòries          ECTS  Professor 

1110B  Teologia fonamental   6  Dr. Joan Miquel Bravo 
1104B   Història de la filosofia I  4  Llic. Vicenç Ribas 
1112B  Introducció a l’Antic Testament 4  Llic. Jordi Salvadó 
1111B  Introducció al Nou Testament  4  Llic. Antoni Pérez de Mendiguren 
 
Codi   Assignatures optatives   ECTS  Professor/a 

2160B  Història i arqueologia sobre el  
culte martirial a l’època antiga 4  Dr. Andreu Muñoz 

2158B  La protecció dels menors en l’Església. 
  Qüestions de dret penal canònic 2  Llic. Albert Fortuny 
 

1) Del 17 de setembre al 5 de novembre de 2019: De 18.00 a 19.40h. i de 19.50 a 21.30h. Continua del 12 de novembre de 
2019 al 14 de gener de 2020 de 18.00 a 19.40h. 
2) 2 ECTS: 13, 20 i 27 de novembre; 4, 11 i 18 de desembre de 2019 i 8 i 15 de gener de 2020. 

 
Segon quadrimestre  
Codi  Assignatures obligatòries  ECTS  Professor/a 

1102B  Fenomenologia de la religió  4  Llic. Mercè Porta 
1105B  Antropologia filosòfica   4  Llic. Mercè Porta 

1115B  Història de l’Església I   4  Dr. Andreu Muñoz 
 
Codi  Llengües clàssiques   ECTS  Professora 
0311B  Llatí cristià I    4  Llic. M. Claustre de Bofarull 
 
Codi  Assignatures optatives   ECTS  Professor/a 

3205B  L´eutanàsia:  
Perspectives ètiques i mèdiques  2  Dr. Josep M. Gavaldà 

3227B  La geografia de la Terra Santa* 2  Llic. Antoni Pérez de Mendiguren 
  *Aquesta assignatura es realitzarà participant a un pelegrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent. 
 

1) 2 ECTS: 3, 10, 17 i 24 de febrer; 2, 9, 16 i 23 de març de 2020. 

PRIMER CURS  
1r Quadrimestre. Del 16 de setembre de 2019 al 17 de gener de 
2020 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

18.00-19.40 

Història i arqueologia 
sobre el culte martirial a 

l’època antiga 

Teologia 
fonamental 

Introducció a 
l’Antic Testament 

Història de  
la Filosofia I 

19.40-19.50 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

19.50-21.30 —— 
Teologia 

fonamental (1) 

La protecció dels menors  
en l’Església. 

Qüestions de dret penal 
canònic (2) 

Introducció al 
Nou Testament 

PRIMER CURS 2n Quadrimestre. Del 3 de febrer al 5 de juny de 2020 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

18.00-19.40 Història de l’Església I Llatí cristià I —— Antropologia filosòfica 

19.40-19.50 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

19.50-21.30 
L´eutanàsia: 

Perspectives ètiques i mèdiques (1) 
—— —— 

Fenomenologia  
de la religió 
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CURS 2 (60 ECTS)  
 
Codi Assignatures   ECTS 
 

2101B  Misteri de Déu   6 
2102B Antropologia teològica  6 
2107B Cristologia    6 
2108B Evangelis Sinòptics i Actes  6 
2103B  Moral fonamental   4 
2104B Pentateuc i Històrics   4 
2109B  Escatologia   4  
2110B Història de l’Església II  4 
2113B Patrologia    4 
2120B Moral de la Vida  4  
1107B Metodologia teològica  2 
2106B Mariologia   2 
2114B Ecumenisme    2 
 

CURS 3 (60 ECTS)  
 
Codi Assignatures   ECTS 
 

3101B Eclesiologia   6 
3108B  Sagraments     6 
3109B Seminari de Síntesi   6 
(només pels alumnes que acaben el Batxillerat en Ciències Religioses) 

3102B Litúrgia   4 
3103B  Dret canònic    4 
3104B Moral de l’amor i de la sexualitat 4 
3105B Llibres Profètics  4 
3106B Escrits Joànics   4 
3110B Moral social   4 
3111B Llibres Sapiencials i Salms 4 
3112B Cartes Apostòliques   4 
3117B Teologia Pastoral  4 
9112B Teologia Espiritual  4

 

A complementar amb les següents assignatures:  
 

Llengües clàssiques (durant el Batxillerat cal escollir-ne una de les que s’ofereixen i cursar-ne 8 ECTS) 

0311B  Llatí cristià II      4 
0322B  Grec bíblic II     4 
0332B  Hebreu bíblic II    4 

 
Assignatures Optatives (durant el Batxillerat cal cursar-ne 6 ECTS) 

Assignatura optativa (II)   2 
  Assignatura optativa (III)   2 
 
 
 
 

NOTA: Les assignatures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d’alumnes matriculats suficient. 
 
  

Els cursos 2n i 3r del Batxillerat s’imparteixen de forma cíclica cada trienni 
2n curs 3r curs 2n i 3r curs 

1r any (2021-2022) 2n any (2019-2020) 3r any (2020-2021) 

Antropologia teològica (2n)(6 ECTS) Evangelis Sinòptics i Actes (2n) (6 ECTS) Cristologia (2n) (6 ECTS) 

Misteri de Déu (2n) (6 ECTS) Eclesiologia (3r) (6 ECTS) Escatologia (2n) (4 ECTS) 

Història de l’Església II (2n) (4 ECTS) Llibres Sapiencials i Salms (3r) (4 ECTS) Moral de la Vida (2n) (4 ECTS) 

Moral Fonamental (2n) (4 ECTS) Teologia Espiritual (3r) (4 ECTS) Mariologia (2n) (2 ECTS) 

Ecumenisme (2n) (2 ECTS) Teologia Pastoral (3r) (4 ECTS) Cartes apostòliques (3r) (4 ECTS) 

Patrologia (2n) (4 ECTS) Moral Social (3r) (4 ECTS) Sagraments (3r) (6 ECTS) 

Pentateuc i Històrics (4 ECTS) Litúrgia (3r) (4 ECTS) Moral de l’amor i de la 
sexualitat (3r) (4 ECTS) 

Metodologia teològica (2n) (2 ECTS) Dret canònic (3r) (4 ECTS) Llibres Profètics (3r) (4 ECTS) 

Escrits joànics (3r) (4 ECTS)  Seminari de Síntesi (3r) (6 ECTS) 

Grec bíblic II (4 ECTS) / 
Hebreu bíblic II (4 ECTS) 

 Llatí cristià II (4 ECTS) 
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Primer quadrimestre   
 

Codi  Assignatures obligatòries          ECTS  Professor 

3101B  Eclesiologia    6  Dr. Joan Miquel Bravo 
3102B  Litúrgia    4  Dr. Rafael Serra 
3110B  Moral social    4  Llic. Santiago Soro 
3117B  Teologia Pastoral   4  Llic. Joan Àguila 
Codi   Assignatures optatives   ECTS  Professor/a 

2158B  La protecció dels menors en l’Església. 
  Qüestions de dret penal canònic 2  Llic. Albert Fortuny 
2161B  Bioètica i transhumanisme  2  Dr. Germán López 
2159B  «Crist viu»: pistes teològiques i pastorals  

per renovar la vida de l'Església 2  Dr. Josep Mateu 

1) 6 ECTS: Del 12 de novembre de 2019 al 14 de gener de 2020. Segueix al segon quadrimestre 
2 i 3) 2 ECTS: 13, 20 i 27 de novembre; 4, 11 i 18 de desembre de 2019 i 8 i 15 de gener de 2020. 
4) 2 ECTS: 14, 21 i 28 de novembre; 5, 12 i 19 de desembre de 2019 i 9 i 16 de gener de 2020. 

 
Segon quadrimestre  
 

Codi  Assignatures obligatòries         ECTS  Professor 

2108B  Evangelis Sinòptics i Actes  6  Llic. Antoni Pérez de Mendiguren 
3101B  Eclesiologia    6  Dr. Joan Miquel Bravo 
3103B  Dret canònic    4  Llic. Simó Gras 
3111B  Llibres Sapiencials i Salms  4  Dr. Joan Ramon Marín 
9112B  Teologia Espiritual   4  Dr. Jordi Díaz 
 

Codi  Assignatures optatives   ECTS  Professor 

3227B  La geografia de la Terra Santa* 2  Llic. Antoni Pérez de Mendiguren 
  *Aquesta assignatura es realitzarà participant a un pelegrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent. 

 

1) 6 ECTS: Continua del primer quadrimestre  

TERCER CURS 1r Quadrimestre. Del 16 de setembre de 2019 al 17 de gener de 2020 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

18.00-19.40 Litúrgia —— 
Moral social 

—— 
Bioètica i transhumanisme(2) 

«Crist viu»: pistes 
teològiques i pastorals 
per renovar la vida de 

l'Església (4) 

19.40-19.50 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

19.50-21.30 
Teologia 
pastoral 

Eclesiologia (1) 
La protecció dels menors  

en l’Església. 
Qüestions de dret penal canònic (3) 

—— 

SEGON i TERCER CURS 2n Quadrimestre. Del 3 de febrer al 5 de juny de 2020 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

18.00-19.40 
Dret canònic 

 
Llibres Sapiencials  

i Salms 
—— 

Evangelis Sinòptics  
i Actes 

19.40-19.50 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

19.50-20.40 
Teologia espiritual Eclesiologia (1) —— 

Evangelis Sinòptics  
i Actes 

20.40-21.30 —— 
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ESTUDIS DE SEGON CICLE 

LICENCIATUS IN SCIENTIIS RELIGIOSIS 

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES RELIGIOSES. ESPECIALITAT EN CRISTIANISME ANTIC (120 ECTS) 

Té una durada mínima de dos cursos acadèmics complerts (120 ECTS) després d’haver obtingut el 
títol de Batxiller en Ciències Religioses. 

 
Requisits: 
 
a) Haver obtingut el títol de Batxiller en Ciències Religioses. 

b) Haver freqüentat el bienni i haver superat els exàmens corresponents a cada disciplina. 

c) Haver adquirit el coneixement de dues llengües modernes, a més de la pròpia. L’alumne/a haurà de 

presentar a Secretaria un certificat que acrediti el nivell mitjà de coneixement de les dues llengües 

modernes. Per aquells alumnes que no puguin acreditar el nivell exigit se’ls convocarà per a una prova 

(Vegeu apartat III.7). 

d) Haver cursat una segona llengua clàssica: Llatí cristià (8 ECTS), Grec Bíblic (8 ECTS) o Hebreu Bíblic (8 ECTS). 

L’alumne/a haurà d’escollir una de les llengües clàssiques no cursada en el primer cicle. 

e) Preparar una tesina que demostri la competència madura en relació amb qualsevulla àrea del 

quinquenni, redactada sota la direcció d’un professor de l’Institut i degudament aprovada d’acord amb la 

normativa per a l’elaboració de tesines especificada en el Reglament, i sotmetre-la a discussió pública en 

la sessió prevista. 

 
Distribució de ECTS per Àrees 
 

L’alumne/a haurà de cursar de forma obligatòria 46 ECTS corresponents a l’especialitat en 
Cristianisme Antic; el curs de preparació de tesina (2 ECTS) i el treball de tesina que es comptabilitza en 12 

ECTS. L’alumne/a podrà cursar els 60 ECTS restants escollint aquelles assignatures que més li puguin 
interessar en el seu currículum. De forma orientativa l’INSAF recomana escollir 12 ECTS de cada Àrea (AF/ 
AS/ AD/ AM/ AP). 
 

 ÀREES TOTAL ECTS 

AF Àrea de Filosofia i Ciències Humanes 12 

AS Àrea Sagrada Escriptura 12 

AD Àrea Teologia Dogmàtica 12 

AM Àrea Teologia Moral 12 

AP Àrea Teologia Pastoral 12 

AC Àrea Cristianisme Antic 46 

T Preparació de tesina 2 

T Tesina 12 

  120 
 

Llengües clàssiques: Grec Bíblic, Llatí Cristià o Hebreu Bíblic 
Durant el segon cicle l’alumne/a haurà de cursar 8 ECTS en alguna de les llengües clàssiques (Grec Bíblic, 
Llatí Cristià o Hebreu Bíblic). Caldrà escollir aquella llengua clàssica que l’alumne/a no hagi cursat en el 
primer cicle dels estudis en Ciències Religioses. 
 
NOTA: Les assignatures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d’alumnes matriculats suficient. 
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CURS DE LLICÈNCIA 2019-2020 
Primer Quadrimestre 
Àrea Codi Assignatures      ECTS  Professor/a 

AC 5163B Història i arqueologia sobre el 
culte martirial a l’època antiga 4  Dr. Andreu Muñoz 

AM 4158B Bioètica i transhumanisme  2  Dr. Germán López 
A 4159B La protecció dels menors en l’Església. 

Qüestions de dret penal canònic 2  Llic. Albert Fortuny 
AP 5164B «Crist viu»: Pistes teològiques i pastorals 

 per renovar la vida de l'Església 2  Dr. Josep Mateu 
AC 5138B Patrologia fonamental III  4  Dr. Albert Viciano 

1) 2 ECTS: 13, 20 i 27 de novembre; 4, 11 i 18 de desembre de 2019 i 8 i 15 de gener de 2020. 
2) 2 ECTS: 13, 20 i 27 de novembre; 4, 11 i 18 de desembre de 2019 i 8 i 15 de gener de 2020. 
3) 2 ECTS: 14, 21 i 28 de novembre; 5, 12 i 19 de desembre de 2019 i 9 i 16 de gener de 2020. 

 
Segon Quadrimestre 
Àrea Codi Assignatures               ECTS  Professor/a 
AD 5165B Mistagògia de la litúrgia cristiana    2  Dr. Rafael Serra 
AM 4160B L’eutanàsia. Perspectives ètiques 

i mèdiques       2  Dr. Josep M. Gavaldà 
AC 4311B Llatí cristià I       4  Llic. M. Claustre de Bofarull 
AC 5219B Seminari: Lectura de textos patrístics    4  Dr. Albert Viciano 
AS 5227B La geografia de la Terra Santa*     2  Llic. Antoni Pérez de Mendiguren 
  *Aquesta assignatura es realitzarà participant a un pelegrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent. 

 

1 i 2) 2 ECTS: 3, 10, 17 i 24 de febrer; 2, 9, 16 i 23 de març de 2020. 
 
NOTA: Les assignatures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d’alumnes matriculats suficient. 

LLICÈNCIA 1r Quadrimestre. Del 16 de setembre de 2019 al 17 de gener de 2020 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

18.00-19.40 

Història i arqueologia 
sobre el culte martirial a 

l’època antiga 
—— 

Bioètica i 
transhumanisme(1) 

«Crist viu»: Pistes 
teològiques i pastorals per 

renovar la vida de 

l'Església(3) 

19.40-19.50 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

19.50-21.30  —— 

La protecció dels menors 
en l’Església. Qüestions 
de dret penal canònic(2) 

Patrologia  
fonamental III 

LLICÈNCIA 2n Quadrimestre. Del 3 de febrer al 5 de juny de 2020 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

18.00-19.40 
Mistagògia de la 

litúrgia cristiana(1) 
Llatí cristià I —— —— 

19.40-19.50 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

19.50-21.30 

L’eutanàsia. 
Perspectives ètiques 

 i mèdiques(2) 
—— —— 

Seminari: Lectura textos 
patrístics 
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«LA TEOLOGIA CATÒLICA I LA SEVA PEDAGOGIA» 

DIRIGIT ALS MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (24 ECTS) 
PER A L’OBTENCIÓ DE 

LA DECLARACIÓ ECLESIÀSTICA DE COMPETÈNCIA ACADÈMICA (DECA) 
 

Per a la docència en Educació Infantil i Educació Primària es necessita:* 
a) El títol de Magisteri que dóna accés a aquest ensenyament 
b) El curs «La Teologia catòlica i la seva pedagogia» (24 ECTS) 
*Trobareu tota la informació detallada dels requisits en el fulletó “Professor de religió” 

 

El curs «LA TEOLOGIA CATÒLICA I LA SEVA PEDAGOGIA» és el requisit acadèmic indispensable per a l’obtenció del 
títol de la DECA en l’ensenyament de la religió catòlica en els nivells Infantil i Primària. 
El curs consta de quatre matèries de 6 ECTS cadascuna amb les seves respectives assignatures: 
 

I.  RELIGIÓ, CULTURA I VALORS  
II.  EL MISSATGE CRISTIÀ 
III. L’ESGLÉSIA, ELS SAGRAMENTS I LA MORAL 
IV. PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ 
 
I. RELIGIÓ, CULTURA I VALORS (6 ECTS) 

1000D 6.0 ECTS Religió, cultura i valors CURS 2019-2020 

  Prof.: Llic. Maite Muñoz La totalitat d’aquesta assignatura «Religió, cultura i 
valors» (6 ECTS) s’imparteix a la URV dins dels estudis de 
Grau d’Educació Primària i Educació Infantil. 

Sessions (dijous): 6, 13, 20 i 27 de febrer; 5, 12, 19 i 26 de març; 2, 23 i 30 d’abril; 7, 14, 21 i 28 de maig de 2020 de 
les 18h. a les 21h. 

 
II. EL MISSATGE CRISTIÀ (6 ECTS) 

1003D 6.0 ECTS El missatge cristià CURS 2019-2020 

  Prof.: Llic. Joan Àguila  

Sessions (dijous): 19 i 26 de setembre; 3, 10, 24 i 31 d’octubre; 7, 14, 21 i 28 de novembre; 5, 12 i 19 de desembre 
de 2019 i 9 i 16 de gener de 2020 de les 18h. a les 21h. 

 
III. L’ESGLÉSIA, ELS SAGRAMENTS I LA MORAL (6 ECTS) 

1004D 6.0 ECTS L’Església, els sagraments i la moral CURS 2020-2021 

  Prof.: Llic. Maite Muñoz   

 
IV. PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ (6 ECTS) 

1008D 6.0 ECTS Pedagogia i Didàctica de la Religió CURS 2020-2021 

  Prof.: Llic. M. de l’Esperança Amill La totalitat d’aquesta assignatura «Pedagogia i Didàctica de 
la Religió» (6 ECTS) s’imparteix a la URV dins dels estudis de 
Grau d’Educació Primària i Educació Infantil.  

 
Preus: 
 

1000D Religió, cultura i valors 162.00 € 

1003D El missatge cristià 162.00 € 

1004D L’Església, els sagraments i la moral 162.00 € 

1005D Pedagogia i didàctica de la religió 162.00 € 

 Preu total en la matrícula de 12 ECTS (més taxes) 300.00 € 
 

  



 

24 
 

CURS de CAPACITACIÓ de DIDÀCTICA de la RELIGIÓ a  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (18 ECTS) 

 

PER A L’OBTENCIÓ DE LA DECLARACIÓ ECLESIÀSTICA DE COMPETÈNCIA ACADÈMICA 

EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 
Podran exercir la docència en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional de Grau Mitjà 
els: 
 

• Graduats en Teologia: Currículum de 5 anys (300 ECTS) (bienni filosòfic i trienni teològic), impartits 
en una Facultat de Teologia o Centre afiliat 
• Graduats en Ciències Religioses: currículum de 4 anys (240 ECTS) impartits en un Institut Superior 
de Ciències Religioses 
• Graduats civils, amb els tres cursos del Batxillerat en Ciències Religioses (180 ECTS), impartits en un 
Institut Superior de Ciències Religioses 

 
En aquestes tres modalitats serà necessari fer un curs de Capacitació de Didàctica de la Religió, si no es troba ja 
realitzat en el mateix pla d’estudis, de 18 ECTS. 
 

PROGRAMACIÓ DEL CURS DE CAPACITACIÓ DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ (2019-2020/2020-2021) 
 

1116B PSICOLOGIA DE LA RELIGIÓ                                                                                                                             4 ECTS 

Prof. Llic. Concepció Palacín (s’oferirà el curs 2020-2021) 

 

2005D PEDAGOGIA DE LA RELIGIÓ                                                                                                                            4 ECTS 

Els alumnes interessats cal que contactin amb Secretaria (fins a finals de novembre) 

 

2004D DESPLEGAMENT CURRICULAR DE LA RELIGIÓ A ESO I BATXILLERAT                                                      6 ECTS 

(s’oferirà el curs 2020-2021)  

 

2006D DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A ESO I BATXILLERAT                                                                                        4 ECTS 

Els alumnes interessats cal que contactin amb Secretaria (fins a finals de novembre) 

 
 

1116B Psicologia de la Religió 90.00€ 

2004D Desplegament curricular de la Religió a ESO i Batxillerat 135.00€ 

2005D Pedagogia de la Religió 120.00 € 

2006D Didàctica de la Religió a ESO i Batxillerat 120.00 € 

 
 
NOTA: Les assignatures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d’alumnes matriculats suficient. 
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CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 
Reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 
 
Primer Quadrimestre 
 

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA SOBRE EL CULTE MARTIRIAL A L’ÈPOCA ANTIGA (40 hores) – Dr. Andreu 
Muñoz 
Sessions (Dilluns): Del 16 de setembre de 2019 al 13 de gener de 2020. Horari: 18.00 – 19.40 h. 
 

INTRODUCCIÓ A L’ANTIC TESTAMENT (40 hores) – Llic. Jordi Salvadó 
Sessions (dimecres): Del 18 de setembre de 2019 al 15 de gener de 2020. Horari: 18.00 – 19.40 h. 
 

INTRODUCCIÓ AL NOU TESTAMENT (40 hores) – Llic. Antoni Pérez de Mendiguren 
Sessions (dijous): Del 19 de setembre de 2019 i 16 de gener de 2020. Horari: 19.50 – 21.30 h. 
 

 
 
Segon Quadrimestre 

 
HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA I (40 hores) – Dr. Andreu Muñoz 
Sessions (dilluns): Del 3 de febrer al 1 de juny de 2020. Horari: 18.00 – 19.40 h. 
 
 

FENOMENOLOGIA DE LA RELIGIÓ (40 hores) – Llic. Mercè Porta 
Sessions (dijous): Del 6 de febrer al 4 de juny de 2020.. Horari: 19.50 - 21.30 h. 

 

 

 

CURSOS NO ACADÈMICS - FORMACIÓ BÀSICA* 

 
 

CURS: «ENSENYAMENTS DEL PAPA FRANCESC (III)» 
 

Sessions (dimarts): 8, 15, 22 i 29 d’octubre; 5, 12, 19 i 26 de novembre; 3, 10 i 17 de desembre de 
2019 i 7 i 14 de gener de 2020. 
Horari: de les 18.00 a les 19.40h. 

  Professor: Mn. Miquel Barbarà 
  Codi INSAF: CF5 
 
 

CURS: «ENSENYAMENTS DEL PAPA FRANCESC (IV)» 
 

Sessions (dimarts): 4, 11, 18 i 25 de febrer; 3, 10, 17, 24 i 31 de març; 21 i 28 d’abril; 5,12,19 i 26 
de maig i 2 de juny 2020. 
Horari: de les 18.00 a les 19.40h. 

  Professor: Mn. Miquel Barbarà 
  Codi INSAF: CF6 
 

* Es lliurarà certificat d’assistència. 
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CALENDARI DEL CURS 2019-2020 
 
 

   SETEMBRE 
Dilluns   02 09 16 23 30 
Dimarts   03 10 17 24 
Dimecres  04 11 18 25 
Dijous   05 12 19 26 
Divendres  06 13 20 27 
Dissabte  07 14 21 28 
Diumenge          01 08 15 22 29 
 
 
   OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE 
Dilluns   07 14 21 28  04 11 18 25  02 09 16 23 30 
Dimarts           01 08 15 22 29  05 12 19 26  03 10 17 24 31 
Dimecres          02 09 16 23 30  06 13 20 27  04 11 18 25 
Dijous           03 10 17 24 31  07 14 21 28  05 12 19 26 
Divendres          04 11 18 25          01 08 15 22 29  06 13 20 27 
Dissabte          05 12 19 26          02 09 16 23 30  07 14 21 28 
Diumenge          06 13 20 27          03 10 17 24         01 08 15 22 29  
 
   GENER   FEBRER   MARÇ 
Dilluns   06 13 20 27  03 10 17 24  02 09 16 23 30 
Dimarts   07 14 21 28  04 11 18 25  03 10 17 24 31  
Dimecres          01 08 15 22 29  05 12 19 26  04 11 18 25 
Dijous           02 09 16 23 30  06 13 20 27  05 12 19 26  
Divendres          03 10 17 24 31  07 14 21 28  06 13 20 27 
Dissabte          04 11 18 25          01 08 15 22 29           07 14 21 28 
Diumenge          05 12 19 26          02 09 16 23           01 08 15 22 29 
 
     ABRIL   MAIG   JUNY 
Dilluns   06 13 20 27  04 11 18 25  01 08 15 22 29 
Dimarts   07 14 21 28  05 12 19 26  02 09 16 23 30 
Dimecres          01 08 15 22 29  06 13 20 27  03 10 17 24 
Dijous          02 09 16 23 30   07 14 21 28  04 11 18 25 
Divendres         03 10 17 24          01 08 15 22 29  05 12 19 26 
Dissabte         04 11 18 25          02 09 16 23 30  06 13 20 27 
Diumenge         05 12 19 26          03 10 17 24 31  07 14 21 28 
 
 
     JULIOL 
Dilluns   06 13 20 27  
Dimarts   07 14 21 28 
Dimecres          01 08 15 22 29 
Dijous           02 09 16 23 30 
Divendres          03 10 17 24 31 
Dissabte          04 11 18 25 
Diumenge           05 12 19 26 

 

(Els dies en verd són no lectius) 
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CALENDARI CURS 2019-2020 
 

 2019 
SETEMBRE 
2 Obertura de la Secretaria. 
2-19 Període de matriculacions. 
3-12 Exàmens extraordinaris i lliurament de treballs. 
11 No lectiu. 
16 Inici de classes del primer quadrimestre. 
23 Festiu a Tarragona. Celebració de Santa Tecla. 
26 Notificació de qualificacions dels exàmens extraordinaris. 
OCTUBRE 
2 Inauguració del curs 2019-2020 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP). 
9 AUSP: Sessió acadèmica en honor de Mons. Joan Planellas i Barnosell, arquebisbe de Tarragona, antic degà 

de la Facultat de Teologia de Catalunya. 
17  Inauguració del curs 2019-2020 a la Sala d’Actes del Centre Tarraconense «El Seminari».  
NOVEMBRE 
12-14  AUSP: Congrés Internacional «L’aportació del Papa Francesc a la teologia i la pastoral de l’Església». 
DESEMBRE 
20 Final de les classes. Festes nadalenques. 

2020 
GENER 
7  Represa de les classes. 
7-23 Període de matriculacions del 2n quadrimestre. 
17 Final de classes del 1r quadrimestre. 
21  Festivitat St. Fructuós, St. Auguri i St. Eulogi. 
20-30 Exàmens del 1r quadrimestre. 
25  Conversió de St. Pau. 
30 Data límit lliurament de treballs. 
FEBRER 
3 Inici de les classes del 2n quadrimestre. 
14 Notificació de qualificacions del 1r quadrimestre. 
MARÇ 
4 AUSP: Dia de les Facultats. Festa de Sant Pacià. 
ABRIL 
1-30 Període de matriculació per a les proves d’accés a la FTC i FHEAG (Barcelona) per a majors de 25, 40 i 45 
anys 
2 Final de les classes. Festes Pasquals. 
20 Represa de les classes. 
MAIG 
5-21 Període de matriculació per a l’examen de llengua moderna (alumnes de primer i segon cicle). 
6  Proves d’accés FTC i FHEAG (Barcelona): Prova escrita per a majors de 25 i 45 anys. 
20 Prova d’accés FTC i FHEAG: Prova específica per a majors de 25 anys i entrevista per als majors de 40 i 45 

anys. 
28 Examen de llengua moderna (alumnes de primer i segon cicle). 
JUNY 
5 Finals de les classes del 2n quadrimestre. 
8-18 Exàmens del 2n quadrimestre. 
18 Data límit lliurament de treballs. 
30 Examen final de Batxillerat en Ciències Religioses. 
 

JULIOL 
6 Notificació de qualificacions del 2n quadrimestre. 
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INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES 
«SANT FRUCTUÓS» 

C/ Sant Pau, núm. 4 (Edifici del Seminari) 
43003 — TARRAGONA 

Tel. 977 23 38 33  
insaf@arqtgn.cat 

www.insaf.cat 
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