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1
Presentació
Universitat Ramon Llull
Claravall, 1-3
Tel. 93 602 22 00
Fax 93 602 22 49
08022 Barcelona
http://www.url.edu
info@url.edu
La Universitat Ramon Llull és una universitat privada, creada l’1 de març de
1990 i reconeguda per la llei 12/1991 del Parlament de Catalunya, de 10 de
maig (DOGC 22 de maig de 1991, BOE 6 de juny de 1991). La Universitat
Ramon Llull integra federativament una sèrie de centres d’ensenyament
superior amb una llarga tradició a Catalunya. Aquests centres, el 10 d’octubre
de 1989, juntament amb diverses personalitats i entitats representatives de la
societat civil de Catalunya, constituïren la fundació que ha creat la Universitat
Ramon Llull. La finalitat d’aquesta fundació és promoure una universitat
privada, d’inspiració cristiana, fonamentada en criteris de professionalitat i
eficiència, de cara a assolir i potenciar un ensenyament integral i una recerca
científica d’alta qualitat dins una perspectiva humanitzadora que respongui a
les complexes necessitats de la societat actual. D’aquesta forma la Universitat
Ramon Llull és una opció universitària diferent per a Catalunya, en
consonància amb les demandes d’una societat cada vegada més dinàmica i
exigent.

Centres de la Universitat Ramon Llull
IQS School of Engineering
Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel. 932 672 001
secre@iqs.url.edu www.iqs.url.edu
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School of Management
Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel. 932 672 001
secre@iqs.url.edu www.iqs.url.edu
Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Císter, 34 - 08022 Barcelona
Tel. 932 533 006
sioefpcee@blanquerna.url.edu www.blanquerna.url.edu
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna
Pl. Corominas, s/n - 08001 Barcelona
Tel. 932 533 108
Infofcc@blanquerna.url.edu www.blanquerna.url.edu
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
Padilla, 326-332 - 08025 Barcelona
Tel. 932 533 127
bsalutsioeinfor@blanquerna.url.edu www.blanquerna.url.edu
Facultat de Filosofia de Catalunya
Diputació, 231 - 08007 Barcelona
Tel. 934 534 338
facultat@filosofia.url.edu www.filosofia.url.edu
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle
Quatre Camins, 30 - 08022 Barcelona
Tel. 902 404 434
sia@salle.url.edu www.salle.url.edu
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle
Quatre Camins, 30 - 08022 Barcelona
Tel. 902 404 434
sia@salle.url.edu www.salle.url.edu
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle
Quatre Camins, 2 - 08022 Barcelona
Tel. 902 404 434
sia@salle.url.edu www.salle.url.edu
Facultat de Dret - Esade
Av. Pedralbes, 60-62 - 08034 Barcelona
Tel. 932 802 995
admissions@esade.edu www.esade.url.edu
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Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses - Esade
Seu Barcelona - Pedralbes
Av. Pedralbes, 60-62 - 08034 Barcelona
Tel. 932 802 995
admissions@esade.edu www.esade.url.edu
Seu Barcelona - Sant Cugat
Av. Torre Blanca, 59 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 543 513
admissions@esade.edu www.esade.url.edu
Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
Santaló, 37 - 08021 Barcelona
Tel. 934 152 5 51
infofacultat@peretarres.org www.peretarres.url.edu
Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi
Marquès de Mulhacén, 40-42 - 08034 Barcelona
Tel. 932 522 890
tur@tsi.url.edu www.tsi.url.edu
Escola Superior de Disseny ESDI
(Centre Adscrit)
Seu Sabadell
Marquès de Comillas, 81-83 - 08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. 937 274 8 19
info@esdi.edu.es www.esdi.url.edu
Seu Barcelona
Passeig de Gràcia, 114, pral - 08008 Barcelona
Tel. 93 416 00 00
info@esdi.es
Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer
Sant Gervasi de Cassoles, 88-90 - 08022 Barcelona
Tel. 934 340 001
docencia@fvb.cat www.fvb.url.edu
Institut Borja de Bioètica
Santa Rosa, 39-57 - 08950 Esplugues del Llobregat
Tel. 936 006 106
bioetica@ibb.hsjdbcn.org www.ibb.url.edu
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Institut Universitari Observatori de l’Ebre
Horta Alta, 38 - 43520 Roquetes (Tarragona)
Tel. 977 500 5 11
secretaria@obsebre.es www.obsebre.url.edu

Autoritats de la Universitat Ramon Llull
President del Patronat
Sr. Josep Martínez Rovira
Rector
Excm. i Mgf. Dr. Josep M. Garrell Guiu
Vicerector de Política Acadèmica
Dr. Jordi Riera Romaní
Vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants
Dr. Carlo Gallucci
Vicerector de Recerca i Innovació
Dr. Lluís Comellas Riera
Secretària General
Dra. Anna Berga Timoneda
Síndica de greuges
Dra. Rosa M. Boixareu Vilaplana
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Facultat de Filosofia de Catalunya
Autoritats acadèmiques
Òrgans de govern
Professors
La Facultat de Filosofia és hereva d’una llarga tradició d’estudis filosòfics
eclesiàstics a Catalunya, especialment de la Facultat de Filosofia Sant Francesc
de Borja a Sant Cugat del Vallès i de la Facultat de Teologia de Catalunya.
L’any 1983, el pare Paolo Dezza S.I., delegat del Sant Pare a la Companyia de
Jesús, oferí al Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, doctor Narcís Jubany, el
canvi de titularitat de la Facultat de Filosofia de la Companyia de Jesús.
Després de madura reflexió i de les degudes consultes, el Cardenal-Arquebisbe
de Barcelona decidí demanar a la Congregació per a l’Educació Catòlica el
canvi de titularitat per tal que, amb una nova vitalitat, la Facultat de Filosofia
pogués esdevenir a Catalunya una institució superior d’estudis filosòfics i
facilités també així el necessari diàleg entre fe i cultura en el món d’avui.
La Congregació per a l’Educació Catòlica, per decret del dia 25 de juliol de
1988 (N. 1745/87/17), establí la nova FACULTAT DE FILOSOFIA DE
CATALUNYA, i després d’un trienni de temps en experiència aprovà
definitivament els Estatuts de la Facultat (N. 926/88/10), conformes a les lleis
i normes corresponents de la constitució apostòlica «Sapientia Christiana».
La Facultat de Filosofia és, des de l’any 1990, un dels membres fundadors de
la Universitat Ramon Llull, reconeguda per la llei 12/91 del Parlament de
Catalunya de 10 de maig.
D’altra banda, manté una vinculació especial amb la Facultat de Teologia de
Catalunya. Pel servei que fan els seus professors, també té relacions amb
l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l’Institut de Teologia
Fonamental de Sant Cugat, l’Escola de Psicologia de la Fundació Vidal i
Barraquer, i la Fundació Joan Maragall.
La Facultat també ha impartit, des del curs 2001-2002, la llicenciatura en
Humanitats (Resolució 7 d’octubre de 2002; BOE núm. 260, de 30 d’octubre
de 2002), titulació homologada pel Reial Decret 93/2003, de 24 de gener
(BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2003).
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Autoritats acadèmiques
Gran Canceller:
Emm. i Rvdm. Dr. Joan Josep Omella,
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Vicegran Canceller:
Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas,
Arquebisbe de Tarragona
Degà:
Dr. Carles Llinàs
Vicedegà:
Dr. Ignasi Fuster

Òrgans de govern
Consell del Gran Canceller:
Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona
Excm. i Rvdm. Dr. Joan Enric-Vives, arquebisbe de la Seu d’Urgell
Excm. i Rvdm. Dr. Francesc Pardo, bisbe de Girona
Excm. i Rvdm. Dr. Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida
Excm. i Rvdm. Dr. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Excm. i Rvdm. Dr. Xavier Novell, bisbe de Solsona
Excm. i Rvdm. Dr. Josep A. Saiz, bisbe de Terrassa
Excm. i Rvdm. Dr. Enrique Benavent i Vidal, bisbe de Tortosa
Excm. i Rvdm. Dr. Romà Casanova, bisbe de Vic
Excm. i Rvdm. Dr. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona
Excm. i Rvdm. Dr. Toni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona
Excm. i Rvdm. Dr. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa
Rvdm. Dr. Josep M. Soler, abat de Montserrat
Rvd. P. Dr. Eduard Rei i Puiggros, president de la Unió de Religiosos de
Catalunya
Rvda. M. Rosa Masferrer i Felip, vicepresidenta de la Unió de Religiosos de
Catalunya
Excm. i Mgf. Dr. Josep M. Garrell Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull
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Consell Permanent de la Facultat:
Degà:
Dr. Carles Llinàs
Vicedegà:
Dr. Ignasi Fuster
Consellers:
Dr. Joan Martínez Porcell
Dr. Ignasi Roviró
Delegat d’alumnes
Dr. Joan Cabó (Secretari)

Professors
Professors Ordinaris:
Dr. Jaume Aymar (titular URL)
Dr. Joan Martínez Porcell (catedràtic URL)
Professors Extraordinaris:
Dr. Ignasi Fuster
Dr. Carles Llinàs (catedràtic URL)
Dr. Miquel Ramón Fuentes
Dr. Ignasi Roviró (catedràtic URL)
Dr. Francesc Torralba (catedràtic URL)
Professors Agregats:
Dr. Ignasi Boada (titular URL)
Dra. Sílvia Coll-Vinent (titular URL)
Dr. Joan García del Muro
Dr. Armando J. Pego (catedràtic URL)
Professors Encarregats de Curs:
Dr. Joan Cabó
Professors Invitats:
Dr. Antoni Bosch-Veciana
Llic. Esther Gabarró
Llic. París Grau
Dr. Jordi Hernando
Dr. Eduard Ibáñez Pulido
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Llic. Honorat Jaume Font
Dr. Francesc Josep Núñez
Dr. Ricardo Mejia
Dr. Jesús Oliver-Bonjoch
Dr. Carlos Pérez Testor (catedràtic URL)
Llic. Ignacio-María Peyra
Dr. Enric Puig Giralt
Llic. Bernat Sellarès
Dr. Joan Albert Vicens
Professors Emèrits
Llic. Antoni Gomis, C.M.F.
Mons. Sergi Gordo
Llic. Francesc Nicolau
Mons. Joan-Enric Vives

Secretaria
Secretari Acadèmic:
Dr. Joan Cabó
Secretària General:
Sra. Gemma Galduf

Gerència:
Gerent:
Llic. Bernat Sellarès
Consell d’economia:
Dr. Francesc Batlle
Dr. Ignasi Fuster
Dr. Carles Llinàs
Dr. Joan Martínez Porcell
Llic. Bernat Sellarès
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Biblioteca Pública Episcopal del
Seminari Conciliar de Barcelona
Junta:
Llic. Josep M. Turull, director de la Biblioteca Pública Episcopal del
Seminari de Barcelona
Dr. Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya
Dr. Joan Torra, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
Dr. Ramon Batlle, director de l’Institut Superior de Ciències Religioses
de Barcelona (ISCREB)
Oficials:
Sra. Elena Fabregas, bibliotecària
Sr. Daniel Gil, bibliotecari
Sra. Imma Guzmán, bibliotecària
Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 20,30 h.
Informació:
Tel.: 93 454 16 07 – Fax. 93 454 16 08
Correu-E: infor@bibliotecaepiscopalbcn.org
Web: www.bibliotecaepiscopal.org
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Publicacions
Facultat de Filosofia de la Universitat
Ramon Llull
Director de publicacions:
Dr. Armando J. Pego Puigbó
Secretari de publicacions:
Dr. Joan Cabó
Col.leccions:
Col·lecció Eusebi Colomer (16 volums)
Col·lecció Filosofia i Cultura (6 volums)
Col·lecció Humanitats (7 volums)
Col·lecció Pensar per Conviure (3 volums)
Col·lecció Textos Docents (3 volums)
Col·lecció Tesis Doctorals (3 volums)
Lliçons inaugurals (14 volums)
COMPRENDRE. REVISTA CATALANA DE FILOSOFIA
Des de 1999 (40 volums)
Director:
Dr. Armando J. Pego Puigbó (URL)
Secretari de redacció:
Dr. Joan Cabó (URL)
Consell de redacció:
Dr. Mauricio Beuchot (UNAM-Mèxic)
Dr. Ignasi Boada (URL)
Dr. Antoni Bosch-Veciana (URL)
Dr. Miguel García-Baró (Universidad Pontificia Comillas)
Dr. Alejandro Llano (Universidad de Navarra)
Dr. Carles Llinàs (URL)
Dr. Ignasi Roviró (URL)
Dr. Joan Albert Vicens (URL)
Dr. Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)
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Consell científic:
Dr. Gabriel Amengual (Universitat de les Illes Balears)
Dra. Adela Cortina (Universitat de València)
Dr. Raúl Fornet-Betancourt (Universität Aachen)
Dr. Giuseppe Di Giacomo (Università La Sapienza)
Dr. Francisco J. González (University of Otawa)
Dr. Pierre Hadot† (Collège de France)
Dra. Silvia Magnavaca (Universidad de Buenos Aires)
Dr. Ulises Moulines (Universität München)
Dr. Giovanni Reale† (Università San Raffaele)
Dr. Thomas Robinson (University of Toronto)
Dr. Salvi Turró (Universitat de Barcelona)
Lletres de filosofia i humanitats
Des de 2009 (10 volums) (revista en línia)
Directors:
Dr. Armando J. Pego Puigbó (URL)
Consell de redacció:
Dra. Sílvia Coll-Vinent (URL)
Administració:
Publicacions de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.
C/ Diputació 231, 08007 Barcelona
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Recerca. Facultat de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull
FILOSOFIA I CULTURA (2017 SGR 153)
GRUP DE RECERCA RECONEGUT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(no finançat)
Resolució definitiva de 2 de novembre de 2018 (GRC) (publicat AGAUR)
Resolució de 7 de maig de 2014 (publicat AGAUR)
Resolució definitiva 4 de setembre de 2014 (SGR)
Resolució (UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808 de 27.1.2003)
Investigador principal:
Dr. Armando Pego Puigbó (Cap de Recerca)
Membres investigadors:
Dr. Antoni Bosch-Veciana
Dr. Joan Cabó Rodríguez
Dra. Silvia Coll-Vinent
Dr. Joan Garcia del Muro
Dr. Carles Llinàs Puente
Dr. Joan Martínez Porcell
Dr. Miquel Ramón Fuentes
Dr. Ignasi Roviró Alemany
Dr. Joan Albert Vicens Folgueira
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2
La Facultat
2.1. Presentació
En nom de la Facultat de Filosofia, rebeu una cordial salutació. La nostre guia
permet fer-se càrrec del què és la Facultat, i quins són els estudis que ofereix:
els graus en Filosofia, el Grau en Filosofia, Política i Economia, el Màster Oficial
en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics, el Doctorat en Filosofia:
Humanisme i transcendència, el Diploma d’expert universitari en
acompanyament al procés de malaltia, el Diploma d’especialització en Gestió de
Patrimoni Cultural Eclesiàstic i el Màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església.
Estem en una situació privilegiada, al centre de Barcelona, en un indret molt
ben comunicat, l’edifici del Seminari, on convivim diverses institucions
superiors d’ensenyament. Aquí té la seu la Facultat de Teologia de Catalunya,
La Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí, la Biblioteca
Pública Episcopal, una de les més importants de Catalunya per l’antiguitat i la
riquesa dels seus fons, i el Museu Geològic, un dels primers museus de
paleontologia d’invertebrats d’Espanya. A la nostra Facultat mantenim un
tracte personalitzat amb l’estudiant, classes poc nombroses, seminaris i
practicums tutoritzats, en un clima de rigor acadèmic i de col·laboració lleial.
El nostre desig es seguir oferint el millor del nostre patrimoni cultural, filosòfic
i humanístic, segurs de donar resposta a una de les grans necessitats dels
nostres temps.
La Facultat de Filosofia s’adreça a estudiants que desitgen adquirir 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. Cultiva el desvetllament del pensament i de la reflexió, des de la seva
identitat cristiana, i servint-se amb lucidesa del patrimoni filosòfic i humanístic.
Els cursos de la Facultat de Filosofia abasten totes les matèries de
l’ensenyament clàssic de la filosofia i de les humanitats, i també el
coneixement dels principals autors, a partir de la lectura directa i el comentari
dels seus textos.
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A la Facultat existeixen els Departaments de Filosofia teorètica i d’Història de
la filosofia i de la ciència, de la Filosofia pràctica i Humanitats i de Filosofia i
humanitats (URL).
Conscient del paper específic que ha de tenir de cara a les preocupacions
actuals de la intel·ligència creient, la Facultat compromet una part important
de la seva activitat en la col·laboració amb la Facultat de Teologia de Catalunya
la Facultat Antoni Gaudí, d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes, i amb altres
institucions que s’hi relacionen. Així, tot garantint la pròpia autonomia de
mètode, finalitat i objectius, diversos cursos de la Facultat de Filosofia poden
ser utilitzats també pels estudiants de la Facultat de Teologia pel que fa a
l’obtenció dels títols corresponents. Igualment, la Facultat de Filosofia ofereix
com a cursos optatius per als seus alumnes alguns dels cursos de la Facultat
de Teologia.

2.2. Altres activitats
La Facultat ofereix, al llarg de l’any, alguns cursos de vespre, així com cicles de
conferències sobre temes filosòfics i humanístics d’interès general o d’especial
actualitat.
La Facultat patrocina la Fundació Joan Maragall i alguns dels professors hi
col·laboren en l’organització de cursos, conferències i sessions d’estudi.
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3
Graus eclesiàstics en Filosofia
3.1. Alumnat
Segons els Estudis de la Facultat, hi pot haver les següents categories
d’alumnes:
Ordinaris: Són aquells que es preparen per als graus acadèmics. Han
d’haver aprovat les PAU o equivalent.
Aquests alumnes han de cursar totes les assignatures.
Extraordinaris: Són els qui no es preparen per a l’obtenció de graus, ni
aspiren a la validesa civil dels seus estudis. Podran cursar totes les assignatures
o bé només algunes. Rebran certificació dels exàmens que realitzin.
Oients: Són els qui es matriculen a totes o algunes assignatures, sense
passar les proves d’avaluació.

3.2. Accés
Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d’accés són:
1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d’accés a la
Universitat (PAU).
2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles
formatiu de Grau Superior.
3. Disposar d’un títol universitari homologat a l’Estat espanyol.
4. Haver superat la prova d’accés per a majors de 25 anys.
5. Haver superat la prova d’accés per a majors de 40 anys.
6. Haver superat la prova d’accés per a majors de 45 anys.
7. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de
novembre, publicat al BOE núm. 283.
Els estudiants procedents d’altres sistemes educatius diferents a l’espanyol,
però pertanyents a la Unió Europea, hauran d’haver realitzat al seu país els
estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons
23

s’estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al
BOE núm. 112.
Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l’Estat
espanyol ni a la Unió Europea, hauran d’homologar el seu títol de batxillerat
o realitzar la prova d’accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d’accés per
a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d’una altra universitat.

3.3. Reconeixements
En cas d’haver cursat estudis filosòfics o humanístics en una altra Facultat o
Centre Superior, l’alumne podrà demanar-ne el reconeixement.
- Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.
- Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives
o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.
- Els programes de les assignatures cursades.

3.4. Horaris
Secretaria
Matí, de dilluns a divendres, d’11.00 a 13.00 h.
Tarda, de dilluns a dimecres, de 17.00 a 19.00 h.
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
De dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 h.
www.bibliotecaepiscopalbcn.org
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3.5. Matrícula i taxes
El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 6 de juliol i finalitzarà el
28 de setembre, el mes d’agost la Facultat romandrà tancada. la matrícula en
el mes de juliol serà on-line i al setembre on-line i presencial.
A partir del 29 de setembre ningú no serà admès, si no és per causa greu i
amb especial dispensa, després de presentar la petició, avalada i per escrit.
Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar:
- La sol·licitud d’ingrés, que es facilita a Secretaria.
- Dues fotografies de la mida i tipus DNI.
- Per a seminaristes, clergues i religiosos, permís de l’autoritat eclesiàstica.
- Alumnes ordinaris: certificats corresponents als estudis requerits per a
l’admisssió en els centres superiors universitaris.
- Alumnes extraordinaris i oients: certificats dels estudis realitzats. No són
válides les paperetes ni els llibres d’escolaritat.

Graus eclesiàstics en Filosofia (Conveni de Bolonya):
Grau batxiller i llicenciat
Matrícula anual:
Assignatures soltes (1 ECTS):
3a. i 4a. convocatòria:
Certificat per un curs:
Taxa per a la compulsa de certificats:

Matrícula
3.302,00 €
60,00 €
15,00 €
10,00 €

Drets

exàmens
347,00 €
30,00 €
30,00 €

Taxa per reconeixement (8% del cost total de l’assignatura a reconèixer)
Taxa per reconeixement (canvi d’expedient entre les titulacions eclesiàstica
i civil o a l’inrevés, sense cost per les assignatures cursades a la facultat)
Grau doctor en filosofia
Matrícula anual:
Assignatures soltes (1 ECTS):
Fins a finalitzar o Defensa Tesi Doctoral
Certificat:
Taxa per a la compulsa de certificats:

Drets

Matrícula
1.560,00 €
60,00 €
360,00 €
24,00 €
10,00 €

exàmens
240,00 €
40,00 €

Taxa per reconeixement (8% del cost total de l’assignatura a reconèixer)
Taxa per reconeixement (canvi d’expedient entre les titulacions eclesiàstica
i civil o a l’inrevés, sense cost per les assignatures cursades a la facultat)
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3.6. Horari de les classes
De dilluns a divendres
1a. hora – de 09.10 a 10.00 h.
2a. hora – de 10.05 a 10.55 h.
3a. hora – de 11.15 a 12.05 h.
4a. hora – de 12.05 a 13.55 h.
5a. hora – de 13.05 a 13.55 h.

3.7. Descripció general
El curs complet dels seus estudis consta de tres cicles:
El primer cicle comprèn sis semestres. En ell es pretén que els estudiants arribin
a una primera síntesi doctrinal sòlida i coherent i que aprenguin a analitzar i
judicar els diversos sistemes filosòfics. És convenient també que vagin elaborant
una opinió filosòfica personal.
El segon cicle comprèn quatre semestres més. En aquest cicle, allò que hom ha
après en el primer ha de ser estudiat més profundament, amb una finalitat
d’investigació més concreta, amb un mètode realment filosòfic i amb possibles
especialitzacions: Filosofia teorètica, Filosofia pràctica i Història de la Filosofia i de
la Ciència.
El segon cicle acaba amb l’obtenció del Grau de llicenciat en Filosofia, eclesiàstic,
una vegada complerts la resta de requisits per la normativa corresponent.
El tercer cicle, per a l’obtenció del doctorat, no té un termini definit, però
caldrà, per al doctorat eclesiàstic, un temps no inferior a dos semestres i la
redacció i defensa de la tesi doctoral.
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Pla d’Estudis (Conveni de Bolonya)
Graus eclesiàstics en Filosofia

El Projecte universitari «Bolonya»
L’any 1999 es va signar la Declaració de Bolonya amb l’intent d’aconseguir
un «Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior» per al 2010, i
promoure’l eventualment fora d’Europa. Van signar la Declaració 29 països
europeus. La Declaració pretén promocionar la mobilitat dels estudiants i
dels professors, promoure la dimensió europea en l’educació superior i la
seva competitivitat, i afavorir els nivells d’ocupació en el mercat europeu. El
19 de setembre del 2003 la Santa Seu es va adherir a la Declaració de
Bolonya i la Congregació per a l’Educació Catòlica va crear una Comissió
«Procés de Bolonya» de 10 membres per fer el seguiment de tot el procés.
Amb data 3 març 2004 la Congregació per a l’Educació Catòlica va
escriure a totes les Facultats Eclesiàstiques depenents de la Santa Seu,
anunciant l’adhesió de la Santa Seu a la Declaració de Bolonya i encarregant
de posar en marxa les reformes necessàries per tal que l’any 2010 les
activitats de la Facultat s’adeqüin als criteris i orientacions de la Declaració.
La Declaració de Bolonya ha posat en marxa un procés de revisió de l’espai
universitari europeu que té com a punts bàsics els quatre següents:
1 - Reordenació dels estudis, per facilitar l’assimilació dels diversos sistemes
universitaris europeus pel que fa a cicles i titulacions. La Santa Seu ha
insistit que, respecte a les Facultats eclesiàstiques, segueix vàlida la Sapientia
Christiana amb els seus tres cicles i la seva ordenació acadèmica.
2 - Creditatge dels estudis segons el European Credit Transfer System
(ECTS). És l’aspecte que planteja més novetat en aquests primers anys. Més
endavant se’n fa una explicació detallada.
3 - Suplement al Diploma. És un protocol que s’ha d’adjuntar al títol amb
una informació minuciosa sobre les característiques dels estudis cursats per
l’alumne. Vol fer transparent el títol, amb vista al seu reconeixement per
totes les institucions universitàries integrades a Bolonya.
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4 - Control de qualitat dels estudis. Es vol adequar els serveis i les activitats
dels Centres Superiors Europeus a les seves finalitats i garantir-ne la qualitat.
La nostra Facultat ha realitzat l’adequació de les seves activitats
acadèmiques als criteris de la Declaració de Bolonya. Això ha comportat la
reestructuració de diversos aspectes de la vida acadèmica: reformulació del
creditatge de les assignatures segons els nous barems del crèdit ECTS;
redistribució d’assignatures del bienni filosòfico-teològic en col·laboració
amb la Facultat de Teologia de Catalunya; remodelació dels cursos
opcionals; concreció de les exigències sobre les llengües, tant les clàssiques
com les modernes; i encara preservació de moments singulars per a les
activitats paracadèmiques dels estudiants.

CREDITATGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)
- 1 crèdit ECTS, o crèdit Bolonya, es comptabilitza en el Grau eclesiàstic com a
25 hores.
- Cada curs acadèmic té 60 crèdits ECTS; per tant, la unitat de base són 1500
hores per any acadèmic.
- El crèdit ECTS comptabilitza tota l’activitat acadèmica de l’estudiant segons
la proporció següent:
- classe magistral
33,0%
- tutoria col·lectiva, dirigida pel professor,
en horari lectiu
6,5%
- tutoria personalitzada professor – alumne,
cinquena hora del matí
3,5%
- programació i realització d’exàmens
(quatre setmanes d’exàmens a febrer i juny)
9,0%
- treball personal de l’alumne
48,0%
Total
100,0%
- La càrrega de tutories (col·lectives i personals) representa el 10% del total
dels crèdits ECTS (6,5% + 3,5% = 10%)
- Criteri general de distribució d’hores segons el creditatge de cada assignatura:
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Matèries

Classe
Tu t o r ia
Magistral col . lectiva

Tu tto
o r ia
personalitzada
(professor)

Exàmens
C

Tr eball
personal

9%

48%

33%

6,5%

3,5%

3 ECTS

25 h.

5 h.

1 dia /setmana

5 ECTS

42 h.

8 h.

1 dia/set.

6 ECTS

50 h.

10 h.

2 dies/set.

7,5 ECTS

66 h.

14 h.

2 dies/set.

36-38 h.
130 h
(quatre set.):
32,5h./set.

53-55 h.
74-76 h.
90-92 h.

- La classe magistral i la tutoria col·lectiva es fan en les hores lectives
(dilluns–divendres, de 9 a 13, excepte dimecres); són 19 h. per setmana.
Comptant que cada curs té 30 setmanes lectives (15 per semestre), el total
d’hores lectives per curs és de 570.
- Comptant els 60 crèdits ECTS per curs, aquestes són les xifres absolutes
de cada curs segons els diversos criteris acadèmics:

Classe
Tu t o r ia
Magistral col . lectiva

Hores totals
per a cada
cus acadèmic

Tu tto
o r ia
personalitzada
(professor)

Exàmens
C

Tr eball
personal

33%

6,5%

3,5%

9%

48%

475

95

50

130

720

Hi ha un total de 1500 hores per curs acadèmic.
- Les classes magistrals i tutories col·lectives, impartides en hores lectives,
sumen 570 hores.
- Les 720 hores de treball personal dels alumnes (48% dels ECTS)
distribuïdes en les 30 setmanes lectives del curs, suposen unes 24 hores
per setmana. L’alumne distribueix aquestes hores de la manera que cregui
convenient.
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Primer cicle
Primer curs
El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat
oberta a la transcendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest
curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el
complementen. Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a
part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la
teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la història
de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de poder
accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia.
211011
211151
211161
211171
211181
211061
211091
211081
211191
211101
211111
211121

Introducció a la Filosofia i Metodologia (3 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
Història de la Filosofia antiga (5 ECTS) - Prof. Joan Cabó
Història de la Filosofia medieval (5 ECTS) - Prof. Joan Garcia del Muro
Història de la Filosofia moderna (6 ECTS) - Prof. Jordi Hernando
Antropologia filosòfica (6 ECTS) - Prof. Ignasi Fuster
Psicologia (3 ECTS) - Prof. Carlos Pérez Testor
Fenomenologia de la religió (3 ECTS) - Prof. Joan Cabó
Teoria del coneixement (3 ECTS) - Prof. Ricardo Mejía
Filosofia del llenguatge i Hermenèutica (5 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
Llatí A1 (3 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
Llatí A2 (3 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
Grec A1 (3 ECTS) - Prof. Marcos Aceituno

Matèries complementàries opcionals teològiques:
*211131 Introducció al món i al pensament bíblics I: A.T.
(5 ECTS) - Prof. Joan-Ramón Marín
*211201 Qüestions frontereres entre filosofia i teologia:
Teologia fonamental (5 ECTS) - Prof. Màxim Muñoz
* Aquestes assignatures són considerades complementàries opcionals per
alumnes que vulguin assolir la Llicenciatura eclesiàstica en Filosofia.
212033 Lectura textos (op): «El Fedre de Plató» (3 ECTS) – Prof. Antoni
Bosch-Veciana
212017 Lectura de textos (op): «Lectura de textos: G. K. Chesterton: la
ficció» (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
212034 Curs opiconal I: «Art i estètica avui» (3 ECTS) – Prof. Ignasi
Roviró
212028 Curs opcional II: «Introducció a la filosofia d’Emmanuel Levinas»
(3 ECTS) – Prof. Joan Cabó
212009 Curs opcional III: «El silenci com a actitud filosófica» (3 ECTS) –
Prof. Jaume Aymar
De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 12 ECTS.
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Segon curs
El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat _
l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta en
la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem _ Déu.
L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de
l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre la
seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes
qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua l’estudi
de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també continuen
les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del primer curs. El
quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura de textos filosòfics.
211012
211022
211172
211042
211052
211182
211082
211092
211102
211112
211122

Ontologia (3 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
Metafísica (6 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
Ètica-Ètica social i política (5 ECTS) - Prof. Joan Garcia del Muro
Ètica social i política (3 ECTS) - Prof. Ignasi Boada
Filosofia de la natura (3 ECTS) - Prof. Miquel Ramón Fuentes
Història de la Filosofia contemporània (6 ECTS) - Prof. Francesc
Torralba
Lògica I (5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
Lectura de textos (3 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
Sociologia (3 ECTS) - Prof. Francesc Josep Núñez
Llatí B1 (3 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
Grec A2 (3 ECTS) - Prof. Marcos Aceituno

Matèries complementàries opcionals teològiques:
*211132 Introducció al món i al pensament bíblics II: N.T.
(5 ECTS.) - Prof. Antoni Pérez de Mendiguren
*211142 Vaticà II (3 ECTS) - Prof. Joan Torra
211152 Teologia Fonamental II (5 ECTS) - Prof. Juan Ramón Laparra
211162 Història de l’Església antiga (5 ECTS) - Prof. Robert Baró
211202 Patrologia (3 ECTS) - Prof. Joan Torra
* Aquestes assignatures són considerades complementàries opcionals per
alumnes que vulguin assolir la Llicenciatura eclesiàstica en Filosofia.
Matèries complementàries opcionals filosòfiques:

212033 Lectura textos (op): «El Fedre de Plató» (3 ECTS) – Prof. Antoni
Bosch-Veciana
212017 Lectura de textos (op): «Lectura de textos: G. K. Chesterton: la
ficció» (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
212034 Curs opiconal I: «Art i estètica avui» (3 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
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212028 Curs opcional II: «Introducció a la filosofia d’Emmanuel Levinas»
(3 ECTS) – Prof. Joan Cabó
212009 Curs opcional III: «El silenci com a actitud filosófica» (3 ECTS) –
Prof. Jaume Aymaró
De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 18 ECTS.
Tercer curs
S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació
filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats.
D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a
matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions
aprofundides de teoria del coneixement i de la natura. En aquest curs es
dóna rellevància especial també a la història de la filosofia catalana, que és
assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la
reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.
211013
211023
211033
211043
211053
211063
211073
211083
211093
211103
211113
211123
211153
211163
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Lògica II (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
Història de la Filosofia catalana (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
Filosofia de la religió (5 ECTS) – Prof. Joan Cabó
Filosofia de la ciència (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
Filosofia i Bioètica (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
Estètica (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
Corrents actuals de la filosofia (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
Qüestions aprofundides de Metafísica (5 ECTS) – Prof. Joan
Martínez Porcell
Qüestions aprofundides de Teoria del coneixement (5 ECTS)
Prof. Joan Martínez Porcell
Qüestions aprofundides de Filosofia de la natura (5 ECTS) –
Prof. Miquel Ramón Fuentes
Qüestions aprofundides d’Antropologia filosòfica (5 ECTS) –
Prof. Ignasi Fuster
Qüestions aprofundides de Filosofia moral (5 ECTS) –
Prof. Joan Garcia del Muro
Llengua moderna I: Anglès I (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
Llengua moderna II: Anglès II (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent

Batxiller eclesiàstic en Filosofia (180 ECTS)
A l’acabament del primer cicle, els alumnes poden accedir al Grau eclesiàstic
de Batxiller en Filosofia fent un examen oral o escrit, que serà qualificat per
un tribunal de professors. De la llista de temes del temari oficial de la Facultat,
se n’oferiran quatre a l’alumne, el qual en tindrà dos per a la seva exposició
oral o per a la seva redacció escrita. La nota final del Grau és el resultat de
l’expedient acadèmic (50%) i el resultat de l’exàmen oral o escrit (50%)

Segon cicle
Quart curs
221014 Comentari d’autors: filosofia antiga (3 ECTS) – Prof. Antoni BoschVeciana
221024 Comentari d’autors: filosofia medieval (3 ECTS) – Prof. Joan
Garcia del Muro
221034 Comentari d’autors: filosofia moderna (3 ECTS)
221044 Comentari d’autors: filosofia contemporànea (3 ECTS) –
Prof. Francesc Torralba
221054 Història i Filosofia de l’art (6 ECTS) – Profs. Jaume Aymar i
Ignasi Roviró
221064 Filosofies de l’orient (5 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
221074 Qüestions aprofundides de Filosofia de la ciència (3 ECTS) –
Prof. Ricardo Mejía
221084 Filosofia de la cultura (4 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro
Matèries complementàries opcionals:
222035 Curs opcional I: «El Fedre de Plató» (5 ECTS) – Prof. Antoni
Bosch-Veciana
222036 Curs opcional II: «Introducció a la filosofia d’Emmanuel Levinas»
(5 ECTS) – Prof. Joan Cabó
De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 15 ECTS.
Matèries complementàries seminaris:
222027 Seminari II: «G. K. Chesterton. La ficció» (5 ECTS) – Prof. Sílvia
Coll-Vinent
222007 Seminari III: «El silenci com a actitud filosófica» (3 ECTS) – Prof.
Jaume Aymar
De les matèries complementàries seminaris s’han de cursar 15 ECTS.
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Cinquè curs
221015 Curs monogràfic de filosofia actual (5 ECTS) Prof. Joan Martínez Porcell
221025 Psicologia de la religió (3 ECTS)
221035 Sociologia de la religió (3 ECTS) - Prof. Francesc Josep Núñez
221045 Estatut i mètodes de la filosofia (3 ECTS) - Prof. Joan Cabó
221055 Filosofia social i política (5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
221065 Filosofia de la història (3 ECTS) - Prof. Jaume Aymar
221075 Qüestions aprofundides de Bioètica (5 ECTS) Prof. Miquel Ramón Fuentes
221085 Qüestions aprofundides de Filosofia del llenguatge
(3 ECTS) - Profs. Carles Llinàs i Armando J. Pego
Matèries complementàries opcionals:
222035 Curs opcional I: «El Fedre de Plató» (5 ECTS) – Prof. Antoni
Bosch-Veciana
222036 Curs opcional II: «Introducció a la filosofia d’Emmanuel Levinas»
(5 ECTS) – Prof. Joan Cabó
De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 15 ECTS.
Matèries complementàries seminaris:
222027 Seminari II: «G. K. Chesterton. La ficció» (5 ECTS) – Prof. Sílvia
Coll-Vinent
222007 Seminari III: «El silenci com a actitud filosófica» (3 ECTS) – Prof.
Jaume Aymar
De les matèries complementàries seminaris s’han de cursar 15 ECTS.
Llicenciat eclesiàstic en Filosofia
El corresponent títol eclesiàstic es pot obtenir en alguna de les tres
especialitats previstes: Filosofia Teorètica, Filosofia Pràctica i Història de la
Filosofia i de la Ciència. En totes elles, pressuposada la condició de Batxiller en
Filosofia, l’alumne haurà d’elaborar i presentar una tesina dirigida per un dels
professors del departament respectiu. Prèviament haurà de superar l’examen
oral de segon cicle, tot responent a dos dels temes del temari oficial, escollits
entre els quatre que seran proposats al candidat, tant l’examen com la
presentació de la tesina seran qualificats per un tribunal de professors.
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Tercer cicle
Doctorat eclesiàstic en Filosofia
La Facultat ofereix als llicenciat eclesiàstics en Filosofia els estudis conduents
al doctorat eclesiàstic en Filosofia.
M30101 Concepcions de la persona en la història (5 ECTS) –
Prof. Francesc Torralba
M30102 Religió i cultura (5 ECTS) – Prof. Ignasi Boada
M30113 Mètodes d’investigació (5 ECTS) – Profs. Sílvia Coll-Vinent i
Joan Garcia del Muro
M30104 La qüestió metafísica (5 ECTS) – Prof. Joan Martínez Porcell
M30105 Veritat i raó (5 ECTS) – Prof. Ricardo Mejía
M30106 Bé i ciutat: “Qüestions fonamentals” (5 ECTS) –
Prof. Carles Llinàs
Per tal d’obtenir el doctorat, l’alumne que ja hagi obtingut la llicenciatura
eclesiàstica haurà de cursar 30 ECTS, i haurà de presentar una tesi doctoral, dirigida per un professor de la Facultat. Un cop defensada, caldrà presentar-ne un resum del treball defensat i lliurar-ne 40 exemplars a la Secretaria de la Facultat.
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4
Grau en Filosofia (civil)
4.1. Accés
Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d’accés són:
1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d’accés a la
Universitat (PAU).
2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles
formatiu de Grau Superior.
3. Disposar d’un títol universitari homologat a l’Estat espanyol.
4. Haver superat la prova d’accés per a majors de 25 anys.
5. Haver superat la prova d’accés per a majors de 40 anys.
6. Haver superat la prova d’accés per a majors de 45 anys.
7. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de
novembre, publicat al BOE núm. 283.
Els estudiants procedents d’altres sistemes educatius diferents a l’espanyol,
però pertanyents a la Unió Europea, hauran d’haver realitzat al seu país els
estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons
s’estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al
BOE núm. 112.
Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l’Estat
espanyol ni a la Unió Europea, hauran d’homologar el títol de batxillerat o bé
la prova d’accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d’accés per a majors
de 25 anys, o bé hauran de procedir d’una altra universitat.

4.2. Reconeixements
En cas d’haver cursat estudis filosòfics o humanístics en una altra Facultat o
Centre Superior, l’alumne podrà demanar-ne el reconeixement.
- Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.
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- Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives
o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.
- Els programes de les assignatures cursades.

4.3. Horaris
Secretaria
Matí, de dilluns a divendres, d’11.00 a 13.00 h.
Tarda, de dilluns a dimecres, de 17.00 a 19.00 h.
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
De dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 h.
www.bibliotecaepiscopalbcn.org

4.4. Matrícula i taxes
El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 6 de juliol i finalitzarà el
28 de setembre, el mes d’agost la Facultat romandrà tancada. La matrícula en
el mes de juliol serà on-line i al setembre on-line i presencial.
A partir del 29 de setembre ningú no serà admès, si no és per causa greu i
amb especial dispensa, després de presentar la petició, avalada i per escrit.
Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar:
- La sol·licitud d’ingrés, que es facilita a Secretaria.
- Fotocòpia DNI, NIE o passaport.
- Dues fotografies de la mida i tipus DNI.
- Certificats corresponents als estudis requerits per a l’admisssió en els
centres superiors universitaris.

Grau en Filosofia (Conveni de Bolonya):
Grau
Matrícula anual:
Assignatures soltes (1 ECTS):
3a. i 4a. convocatòria:
Certificat per un curs:
Taxa per a la compulsa de certificats:

Matrícula
3.302,00 €
60,00 €
15,00 €
10,00 €

Drets

exàmens
347,00 €
30,00 €
30,00 €

Taxa per reconeixement (8% del cost total de l’assignatura a reconèixer)
Taxa per reconeixement (canvi d’expedient entre les titulacions eclesiàstica
i civil o a l’inrevés, sense cost per les assignatures cursades a la facultat)
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4.5. Horari de les classes
De dilluns a divendres
1a. hora – de 09.10 a 10.00 h.
2a. hora – de 10.05 a 10.55 h.
3a. hora – de 11.15 a 12.05 h.
4a. hora – de 12.05 a 13.55 h.
5a. hora – de 13.05 a 13.55 h.

4.6. Descripció general
El curs complet dels seus estudis consta de tres cicles:
El primer cicle comprèn quatre semestres. En ell es pretén que els estudiants
arribin a una primera síntesi doctrinal sòlida i coherent i que aprenguin a
analitzar i judicar els diversos sistemes filosòfics. És convenient també que
vagin elaborant una opinió filosòfica personal.
El segon cicle comprèn quatre semestres més. En aquest cicle, allò que hom
ha après en el primer ha de ser estudiat més profundament, amb una finalitat
d’investigació més concreta, amb un mètode realment filosòfic i amb
possibles especialitzacions: Filosofia teorètica, Filosofia pràctica i Història de la
Filosofia i de la Ciència.
El segon cicle acaba amb l’obtenció del grau en Filosofia civil.
El tercer cicle, per a l’obtenció del doctorat cal superar l’activitat formativa
del programa de doctorat i redacció i defensa de la tesi doctoral.
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Pla d’Estudis Grau en Filosofia
(Títol de Grau en Filosofia-URL)
El Projecte universitari «Bolonya»
L’any 1999 es va signar la Declaració de Bolonya amb l’intent d’aconseguir
un «Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior» per al 2010, i
promoure’l eventualment fora d’Europa. Van signar la Declaració 29 països
europeus. La Declaració pretén promocionar la mobilitat dels estudiants i
dels professors, promoure la dimensió europea en l’educació superior i la
seva competitivitat, i afavorir els nivells d’ocupació en el mercat europeu.
La Declaració de Bolonya ha posat en marxa un procés de revisió de l’espai
universitari europeu que té com a punts bàsics els quatre següents:
1- Reordenació dels estudis, per facilitar l’assimilació dels diversos sistemes
universitaris europeus pel que fa a cicles i titulacions.
2- Creditatge dels estudis segons el European Credit Transfer System
(ECTS). És l’aspecte que planteja més novetat en aquests primers anys.
Més endavant se’n fa una explicació detallada.
3- Suplement al Diploma. És un protocol que s’ha d’adjuntar al títol amb
una informació minuciosa sobre les característiques dels estudis cursats
per l’alumne. Vol fer transparent el títol, amb vista al seu reconeixement
per totes les institucions universitàries integrades a Bolonya.
4- Control de qualitat dels estudis. Es vol adequar els serveis i les activitats
dels Centres Superiors Europeus a les seves finalitats i garantir-ne la
qualitat.
La nostra Facultat ha realitzat l’adequació de les seves activitats
acadèmiques als criteris de la Declaració de Bolonya. Això ha comportat
la reestructuració de diversos aspectes de la vida acadèmica:
reformulació del creditatge de les assignatures segons els nous barems
del crèdit ECTS.
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CREDITATGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)
- 1 crèdit ECTS, o crèdit Bolonya, es comptabilitza com a 25 hores.
- Cada curs acadèmic té 60 crèdits ECTS; per tant, la unitat de base són 1500
hores per any acadèmic.
- El crèdit ECTS comptabilitza tota l’activitat acadèmica de l’estudiant segons
la proporció següent:
- classe magistral
33,0%
- tutoria col·lectiva, dirigida pel professor,
en horari lectiu
6,5%
- tutoria personalitzada professor – alumne,
cinquena hora del matí
3,5%
- programació i realització d’exàmens
(quatre setmanes d’exàmens a febrer i juny)
9,0%
- treball personal de l’alumne
48,0%
Total
100,0%
- La càrrega de tutories (col·lectives i personals) representa el 10% del total
dels crèdits ECTS (6,5% + 3,5% = 10%)
- En principi, no hi ha assignatures d’un o dos crèdits perquè es treballaria
amb xifres massa baixes. Segons això, aquest és el criteri general de distribució
d’hores segons el creditatge de cada assignatura:
- La classe magistral i la tutoria col·lectiva es fan en les hores lectives
(dilluns–divendres, de 9 a 13, excepte dimecres); són 19 h. per setmana.
Comptant que cada curs té 30 setmanes lectives (15 per semestre), el total
d’hores lectives per curs és de 570.
- Comptant els 60 crèdits ECTS per curs, aquestes són les xifres absolutes
de cada curs segons els diversos criteris acadèmics:
Hi ha un total de 1500 hores per curs acadèmic.
- Les classes magistrals i tutories col·lectives, impartides en hores lectives,
sumen 570 hores.
- Les 690 hores de treball personal dels alumnes (48% dels ECTS)
distribuïdes en les 30 setmanes lectives del curs, suposen unes 23 hores
per setmana. L’alumne distribueix aquestes hores de la manera que cregui
convenient.
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Primer curs
El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat
oberta a la trascendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest
curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el
complementen. Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a
part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la
teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la
història de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de
poder accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia.
211011 Introducció a la Filosofia i Metodologia (3 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
211221 Història de la Filosofia antiga i medieval (10 ECTS) - Profs.
Joan Cabó i Joan García del Muro
211171 Història de la Filosofia moderna (6 ECTS) - Prof. Jordi Hernando
211181 Antropologia filosòfica (6 ECTS) - Prof. Ignasi Fuster
211061 Psicologia (3 ECTS) - Prof. Carlos Pérez Testor
211091 Fenomenologia de la religió (3 ECTS) - Prof. Joan Cabó
211231 Teoria del coneixement (8 ECTS) – Profs. Ricardo Mejía i Armando
J. Pego
211211 Llatí I (6 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
211121 Grec I (3 ECTS) – Prof. Marcos Aceituno
Màteries complementàries opcionals:
212T01 Introducció al món i al pensament bíblics: A.T. (5 ECTS) –
Prof. Joan-Ramón Marín
212T02 Qüestions frontereres entre filosofia i teologia: Teologia
fonamental I (5 ECTS) – Prof. Màxim Muñoz
212033 Lectura textos (op): «El Fedre de Plató» (3 ECTS) – Prof. Antoni
Bosch-Veciana
212017 Lectura de textos (op): «Lectura de textos: G. K. Chesterton: la
ficció» (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
212034 Curs opiconal I: «Art i estètica avui» (3 ECTS) – Prof. Ignasi
Roviró
212028 Curs opcional II: «Introducció a la filosofia d’Emmanuel Levinas»
(3 ECTS) – Prof. Joan Cabó
212009 Curs opcional III: «El silenci com a actitud filosófica» (3 ECTS) –
Prof. Jaume Aymar
De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 12 ECTS.
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Segon curs
El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta
en la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem - Déu.
L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de
l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre
la seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes
qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua
l’estudi de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també
continuen les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del
primer curs. El quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura
de textos filosòfics.
211222
211232
211052
211182
211192
211092
211102
211212
211122

Ontologia i Metafísica (9 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
Ètica (8 ECTS) - Profs. Joan Garcia del Muro i Ignasi Boada
Filosofia de la natura (3 ECTS) - Prof. Miquel Ramón Fuentes
Història de la Filosofia contemporània (6 ECTS) - Prof. Francesc
Torralba
Lògica I (6 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
Lectura de textos (3 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
Sociologia (3 ECTS) - Prof. Francesc Josep Núñez
Llatí II (3 ECTS) – Prof. Armando J. Pego
Grec II (3 ECTS) - Prof. Marcos Aceituno

Matèries complementàries opcionals:
212T03 Introducció al món i al pensament bíblics II: N.T. (5 ECTS.)
Prof. Antoni Pérez de Mendiguren
212T04 Vaticà II: Món, Persona, Església (3 ECTS) - Prof. Joan Torra
212033 Lectura textos (op): «El Fedre de Plató» (3 ECTS) – Prof. Antoni
Bosch-Veciana
212017 Lectura de textos (op): «Lectura de textos: G. K. Chesterton: la
ficció» (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
212034 Curs opiconal I: «Art i estètica avui» (3 ECTS) – Prof. Ignasi
Roviró
212028 Curs opcional II: «Introducció a la filosofia d’Emmanuel Levinas»
(3 ECTS) – Prof. Joan Cabó
212009 Curs opcional III: «El silenci com a actitud filosófica» (3 ECTS) –
Prof. Jaume Aymar
De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 16 ECTS.
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Tercer curs
S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació
filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats.
D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a
matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions
aprofundides de teoria del coneixement i de la natura. En aquest curs es
dóna rellevància especial també a la història de la filosofia catalana, que és
assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la
reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.
221013
221023
221033
221043
221053
221063
221073
221083

Lògica II (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
Història de la Filosofia catalana (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
Filosofia de la religió (5 ECTS) – Prof. Joan Cabó
Filosofia de la ciència (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
Filosofia i Bioètica (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
Estètica (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
Corrents actuals de la filosofia (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
Qüestions aprofundides de Metafísica (5 ECTS) – Prof. Joan
Martínez Porcell
221093 Qüestions aprofundides de Teoria del coneixement (5 ECTS) –
Prof. Joan Martínez Porcell
221103 Qüestions aprofundides de Filosofia de la natura (5 ECTS) –
Prof. Miquel Ramón Fuentes
221113 Qüestions aprofundides d’Antropologia filosòfica (5 ECTS) –
Prof. Ignasi Fuster
221123 Qüestions aprofundides de Filosofia moral (5 ECTS) –
Prof. Joan Garcia del Muro
221153 Idioma modern I: Anglès I (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
221163 Idioma modern II: Anglès II (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
Quart curs
221094
221104
221064
221054

Filosofia social i política (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
Filosofia de la història (3 ECTS) – Prof. Jaume Aymar
Filosofies de l’Orient (5 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
Història i Filosofia de l’Art (6 ECTS) – Profs. Jaume Aymar i Ignasi
Roviró
221074 Qüestions aprofundides de Filosofia de la ciència (3 ECTS) –
Prof. Ricardo Mejía
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221134 Idioma modern III: Anglès III (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
221144 Idioma modern IV: Anglès IV (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
221124 Treball fi de Grau (6 ECTS)
Matèries complementàries opcionals
222401 Comentari d’autors: Filosofia antiga (3 ECTS)
222402 Comentari d’autors: Filosofia medieval (3 ECTS) – Prof. Joan
García del Muro
222403 Comentari d’autors: Filosofia moderna (3 ECTS)
222404 Comentari d’autors: Filosofia contemporànea (3 ECTS) –
Prof. Francesc Torralba
222405 Filosofia i Cultura (4 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro
222406 Curs monogràfic de filosofia actual (5 ECTS) – Prof. Joan
Martínez Porcell
222407 Psicologia de la religió (3 ECTS)
222408 Sociologia de la religió (3 ECTS) – Prof. Francesc J. Núñez
222409 Estatut i mètodes de la filosofia (3 ECTS) – Prof. Joan Cabó
222410 Qüest. Aprofundides de Bioètica (5 ECTS) – Prof. Miquel
Ramón Fuentes
222411 Qüest. Aprofundides de Filosofia del llenguatge (3 ECTS) –
Profs. Carles Llinàs i Armando J. Pego
222412 Teoria i Crítica literària (4 ECTS) – Prof. Sílvia Coll- Vinent
De les Màteries complementàries opcionals s’han de cursar 26 ECTS
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5
Horaris de Filosofia
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48
Introducció filosofia Prof.
C.Llinàs

Lectura de textos (op) Prof. Antoni
Bosch-Veciana / Introducció A. T. Fenomenologia Religió
Prof. J. Cabó
Hª Filosofia Moderna
Prof. J. Hernando
Hª Filosofia Moderna
Prof. J. Hernando

H. Filos. Antiga

H. Filos. Antiga
Prof. J. Cabó
Curs opcional I
13:05-13:55 Prof. I.Roviró

Hª Filosofia Moderna
Prof. J. Hernando
Curs Opiconal II
Prof. J. Cabó

Llatí I (URL) / Llatí A2
Prof. A. Pego

Curs opcional I

Lectura de textos Op.
Prof. S. Coll-Vinent

Lectura de textos Op.
Prof. S. Coll-Vinent
ACTIVITAT ACADÈMICA

Curs Opiconal II
Prof. J. Cabó

Filosofia del Llenguatge i
Hermenèutica
Prof. A. Pego

Teologia Fonamental I
Prof. M. Muñoz
Filosofia del Llenguatge i
Prof. Hermenèutica
Prof. A. Pego

Teologia Fonamental I
Prof. M. Muñoz

Dijous

Llatí I (URL) / Llatí A1
Prof. A. Pego

Introducció Filosofia
Prof. C. Llinàs

Grec I (URL) / Grec A1
Prof. M. Aceituno

H. Filos. Antiga
Prof. J. Cabó

Dijous

Divendres

Antropologia Filosòfica
Prof. I. Fuster

Antropologia Filosòfica
Prof. I. Fuster

Grec I (URL) / Grec A1
Prof. M. Aceituno

Divendres

Antropologia Filosòfica
Prof. I. Fuster

Antropologia Filosòfica
Prof. I. Fuster

Teoria coneixement
Prof. R. Mejía

Teoria coneixement
Prof. R. Mejía

*Les autoritats acadèmiques de la Facultat, es reserven el dret de fer canvis en l'horari dels alumnes matriculats per causes justificades.

13:05-13:55 Prof. I.Roviró

12:10-13

Teologia Fonamental I
M. Muñoz

Psicologia Prof. Testor

Hª Filosofia Medieval
Prof. J. Garcia del Muro
Hª Filosofia Moderna
Prof. J. Hernando

Psicologia Prof. Testor

Dimecres

ACTIVITAT ACADÈMICA

Hª Filosofia Medieval
Prof. J. Garcia del Muro

Llatí I (URL) / Llatí A2

Hª Filosofia Medieval
Prof. J. Garcia del Muro
Filosofia del Llenguatge i
Hermenèutica
Prof. A. Pego

11:15-12:05 Prof. A. Pego

10:05-1:,55

9:10-10

Segon Semestre (del 8 de febrer de 2021 al 4 de juny de 2021)
Hora
Dillluns
Dimarts

12:10-13

11:15-12:05 Prof. J. Cabó

Introducció A.T. Prof. J.R
Marin

Llatí I (URL) / Llatí A1
Prof. A. Pego

10:05-1:,55 Prof. J.R. Marín

9:10-10

Dimecres

Lectura de textos (op) Prof. Antoni
Bosch-Veciana / Introducció A. T. Fenomenologia Religió
Prof. J. Cabó
Prof. J.R. Marín

Primer Semestre (del 14 de setembre de 2020 al 15 de gener de 2021)
Hora
Dillluns
Dimarts

Horaris Filosofia Primer Curs
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10:05-1:,55

Ètica (URL)/ Ètica general -Ètica
Social i Política(Ecles.)
Prof.J.Garcia del Muro

Curs opcional I

Metafísica
Prof. J.Martínez Porcell

Curs Opiconal II Prof. J. Cabó

Lectura de textos Prof. J.
Martínez Porcell / Patrologia
Prof. J. Torra
Lectura de textos Prof. J.
Martínez Porcell / Patrologia
Prof. J. Torra

Teologia Fonamental II
Prof. J.R. La Parra

Dijous

Metafísica
Prof. J.Martínez Porcell
Curs Opiconal II
Prof. J. Cabó

Ètica Social i Política (URL)
Prof. I. Boada /
ACTIVITAT ACADÈMICA

Teologia Fon. II
Prof. J. R. La Parra

Filosofia de la Natura
Prof. Miquel Ramon

Filosofia de la Natura
Prof. Miquel Ramon

Llatí II (URL) / Llatí B1
Prof. A. Pego
Ètica Social i Política (URL)
Prof. I. Boada /
ACTIVITAT ACADÈMICA

Lògica I Prof. C. Llinàs

Lògica I Prof. C. Llinàs

Dimecres

Divendres

Lògica I. Prof. C. Llinàs

Grec II (URL) / Grec A2
Prof. M.Aceituno

Hª Filos.Contemporània
Prof. F. Torralba

Hª Filos.Contemporània
Prof. F. Torralba

*Les autoritats acadèmiques de la Facultat, es reserven el dret de fer canvis en l'horari dels alumnes matriculats per causes justificades.

13:05-13:55 Prof. I.Roviró

12:10-13

Ètica (URL)/ Ètica general -Ètica
Social i Política(Ecles.)
11:15-12:05 Prof.J.Garcia del Muro

10:05-1:,55

9:10-10

Teologia Fonamental II
Prof. J.R. La Parra

Hª Esg. Antiga Prof. R. Baró

Hª Esg. Antiga Prof. R. Baró Hª Esg. Antiga Prof. R. Baró

Vaticà II Prof. J.Torra/ Curs
Opcional III Prof. J. Aymar
Introducció N.T.
Prof. A. Pérez de
Mendiguren

Hª Filos.Contemporània
Prof. F. Torralba

Introducció N.T.
Prof. A. Pérez de
Mendiguren

Divendres

Vaticà II Prof. J. Torra/ Curs
Opcional III Prof. J. Aymar

Dijous

Hª Filos.Contemporània
Prof. F. Torralba

Grec II (URL) / Grec A2
Prof. M. Aceituno

Ètica (URL)/ Ètica general -Ètica
Social i Política(Ecles.)
ACTIVITAT ACADÈMICA
Prof.J.Garcia del Muro

Segon Semestre (del 8 de febrer de 2021 al 4 de juny de 2021)
Hora
Dillluns
Dimarts

Curs opcional I
13:05-13:55 Prof. I.Roviró

12:10-13

Metafísica
Prof. J.Martínez Porcell

11:15-12:05 Prof. J.Martínez Porcell
Ontologia Prof. J. Martínez

Ontologia Prof. J. Martínez

Sociologia
Prof. F.J. Núñez

Metafísica

Llatí II (URL) / Llatí B1
Prof. A. Pego

Sociologia
Prof. F.J. Núñez

9:10-10

Dimecres
Introducció N.T.
Prof. A. Pérez de
Mendiguren

Primer Semestre (del 14 de setembre de 2020 al 15 de gener de 2021)
Hora
Dillluns
Dimarts

Horaris Filosofia Segon Curs
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Treball final de grau

Qüest. Aprof. Teo. Coneixement
Prof. Joan Martínez

Curs opcional I
Curs Opiconal II Prof. J. Cabó

Seminari II / Teoria i Critica
literària Prof. S. Coll-Vinent

Seminari II / Teoria i Critica
literària Prof. S. Coll-Vinent

Dijous

Divendres

Qüest. Aprof. Filos. Ciència
Prof. R. Mejía

Divendres

Treball final de grau

Filosofia de l'Orient
Prof. F. Torralba

Curs Opiconal II Prof. J.
Cabó

Treball final de grau

Filosofia de l'Orient
Prof. F. Torralba

Curs monogràfic de filosofia
actual
Filosofia de l'Orient
Prof. J. Martínez
Prof. F. Torralba

Curs monogràfic de filosofia
Qüest. Aprof. Filos. Ciència
actual
Prof. R. Mejía
Prof. J. Martínez

Treball final de grau

Dijous

Qüest. Aprof. Antropologia
Prof. I. Fuster

Qüest. Aprof. Antropologia
Prof. I. Fuster

Quest. Aprof. Filos. Natura
/Filosofia de la ciència Prof. Filosofia Social i Política
M. Ramon
Prof. C. Llinàs

Quest. Aprof. Filos. Natura
/Filosofia de la ciència Prof. Filosofia Social i Política
Prof. C. Llinàs
M. Ramon

*Les autoritats acadèmiques de la Facultat, es reserven el dret de fer canvis en l'horari dels alumnes matriculats per causes justificades.

13:05-13:55 Prof. I.Roviró

Treball final de grau

Estètica/H.Filosofia Catalana
11:15-12:05 Prof. I. Roviró

Estètica /Hª de la Filosofia
Catalana. Prof. I. Roviró

Filosofia de la Història
Prof. J. Aymar

10:05-1:,55

12:10-13

Anglès II
Prof. S. Coll-Vinent

Filosofia de la religió
Prof. J. Cabó

Treball final de grau

Anglès II
Prof. S. Coll-Vinent

Filosofia de la religió
Prof. J. Cabó

Dimecres

ACTIVITAT ACADÈMICA

Filosofia Social i Política
Prof. C. Llinàs

Anglès I
Prof. S.Coll-Vinent

Anglès I
Prof. S.Coll-Vinent

Dimecres

9:10-10

Segon Semestre (del 8 de febrer de 2021 al 4 de juny de 2021)
Hora
Dillluns
Dimarts

Curs opcional I
13:05-13:55 Prof. I.Roviró

12:10-13

Qüest. Aprof. Filosofia moral
Prof. J. Garcia del Muro

Qüest. Aprof. Filosofia moral
Prof. J. Garcia del Muro

Estètica/H.Filosofia Catalana Prof. Filosofia de la Història
Prof. J. Aymar

Qüest. Aprof. Teo. Coneixement
Prof. Joan Martínez

11:15-12:05 I. Roviró

10:05-1:,55

9:10-10

Primer Semestre (del 14 de setembre de 2020 al 15 de gener de 2021)
Hora
Dillluns
Dimarts

Horaris Filosofia Tercer Curs
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Filosofia de la Història
Prof. J. Aymar

Estètica/H.Filosofia Catalana

Curs opcional I

Estètica /Hª de la Filosofia
Catalana. Prof. I. Roviró

Curs Opiconal II Prof. J. Cabó

Treball final de grau

Treball final de grau
Seminari II / Teoria i Critica
literària
Prof. S. Coll-Vinent
Seminari II / Teoria i Critica
literària
Prof. S. Coll-Vinent

Dijous

Curs Opiconal II
Prof. J. Cabó

Treball final de grau

Curs monogràfic de filosofia
actual
Prof. J. Martínez
Curs monogràfic de filosofia
actual
Prof. J. Martínez

Treball final de grau

Dijous

Qüest. Aprof. Antropologia
Prof. I. Fuster

Qüest. Aprof. Antropologia
Prof. I. Fuster

Quest. Aprof. Filos.
Natura /Filosofia de la
ciència Prof. M. Ramon
Quest. Aprof. Filos.
Natura /Filosofia de la
ciència Prof. M. Ramon

Divendres

Filosofia de l'Orient
Prof. F. Torralba

Filosofia de l'Orient
Prof. F. Torralba

Qüest. Aprof. Filos. Ciència
Prof. R. Mejía

Qüest. Aprof. Filos. Ciència
Prof. R. Mejía

Divendres

Treball final de grau

Filosofia de l'Orient
Prof. F. Torralba

Filosofia Social i Política
Prof. C. Llinàs

Filosofia Social i Política
Prof. C. Llinàs

*Les autoritats acadèmiques de la Facultat, es reserven el dret de fer canvis en l'horari dels alumnes matriculats per causes justificades.

13:05-13:55 Prof. I.Roviró

12:10-13

11:15-12:05 Catalana. Prof. I. Roviró

Filosofia de la Història
Prof. J. Aymar

10:05-1:,55

Estètica /Hª de la Filosofia

Anglès IV
Prof. S.Coll-Vinent

Filosofia de la religió
Prof. J. Cabó

Dimecres

9:10-10

Dimarts
Anglès IV
Prof. S.Coll-Vinent

Dillluns

Treball final de grau

Filosofia de la religió
Prof. J. Cabó

Hora

Segon Semestre (del 8 de febrer de 2021 al 4 de juny de 2021)

Treball final de grau
Curs opcional I
13:05-13:55 Prof. I.Roviró

12:10-13

11:15-12:05 Prof. I. Roviró

Anglès III
Prof. S.Coll-Vinent

Anglès III
Prof. S.Coll-Vinent

Dimecres

Qüest. Aprof. Teo. Coneixement
ACTIVITAT ACADÈMICA
Prof. Joan Martínez

Qüest. Aprof. Filosofia moral
Prof. J. Garcia del Muro

Qüest. Aprof. Filosofia moral
Prof. J. Garcia del Muro

Qüest. Aprof. Teo. Coneixement

10:05-1:,55 Prof. Joan Martínez

9:10-10

Primer Semestre (del 14 de setembre de 2020 al 15 de gener de 2021)
Hora
Dillluns
Dimarts

Horaris Filosofia Quart Curs
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6
Grau en Filosofia, Política i
Economia
6.1. Accés
Tal como s’estableix en la corresponent normativa acadèmica (art.1), per a
ser admès com a estudiant de primer curs a les Facultats de les
Universitats que imparteixen el Grau conjunt en Filosofia, Política i
Economia, cal acreditar el compliment del conjunt de requisits necessaris
per a cursar ensenyaments universitaris oficials de Grau en Universitats
espanyoles, tal i com s’estableix en la legislació vigent.
Addicionalment, per a ser admès en el Grau en Filosofia, Política i Economia
cal haver-hi sol·licitat l’ingrés en la forma i termini determinats, així com
superar les proves de selecció establertes per la Comissió d’Admissions del
Grau. La resolució de les admissions és competència col·legiada dels Degans
de les Facultats responsables del grau.
Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d’accés són:
1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d’accés a
la Universitat (PAU).
2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles
formatiu de Grau Superior.
3. Disposar d’un títol universitari homologat a l’Estat espanyol.
4. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de
novembre, publicat al BOE núm. 283.
Els estudiants procedents d’altres sistemes educatius diferents a
l’espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d’haver realitzat al
seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera
universitària, segons s’estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig
de 2007, publicat al BOE núm. 112.
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Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l’Estat
espanyol ni a la Unió Europea, hauran d’homologar el títol de batxillerat o
hauran de realitzar o bé la prova d’accés a la Universitat (PAAU), o bé la
prova d’accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d’una
altra universitat.

6.2. Procés i criteri d’admissió
Els criteris que es tindran en compte en el procediment d’admissió al
present grau, en les tres Universitats que imparteixen el títol són els
següents:
1) Expedient acadèmic
2) Escrit redactat pel candidat/a amb l’exposició detallada de les raons i
motivacions per a cursar el grau
Els criteris d’admissió descrits, així com els indicadors que es valoraran,
junt amb la ponderació dels mateixos i la font que s’utilitzarà en cada cas,
es detallen en la taula següent:
Criteris de valoració
1. Expedient acadèmic
2. Redacció

Indicador
Font
Ponderació
Nota mitjana
Certificació acadèmica 60%
Motivació i interès pel grau Escrit
25%

Els candidats realitzaran, igualment, una prova de test d’anglès, amb
l’objectiu de conèixer el seu nivell de coneixement i domini de la llengua
anglesa que, no obstant això, no computa en la ponderació dels criteris
d’admissió; en conseqüència, no essent un requisit d’accés, no s’exigeix
l’acreditació de cap nivell específic de domini de la mateixa.

6.3. Perfil d’ingrés
Persones interessades en l’àmbit polític i social. Els processos de
participació ciutadana en la societat civil i en les organitzacions
governamentals. Així com pels processos de negociació i resolució de
conflictes. Amb una actitud positiva envers el canvi i la millora de les
societats en un entorn de globalització.
El futur alumne d’aquest grau hauria de ser una persona àmpliament
formada en coneixements generals, amb gran interès en conèixer la
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realitat econòmica nacional i internacional i amb el desig d’esdevenir un
agent de transformació social.
Posseir curiositat intel·lectual i inclinació per l’exercici metòdic de la reflexió
i del qüestionament crític sobre els problemes de l’existència humana.
Estar disposat a dialogar amb altres, a respectar la diversitat dels punts de
vista, i a formular-se judicis autònoms.

6.4. Normativa
CAPÍTOL I. INGRÉS I ADMISSIONS
Article 1
Estudiant en règim de dedicació a temps complet: qui sol·licita el seu
ingrés en els estudis de Grau, rep admissió i realitza matrícula d’entre 36 i
60 crèdits ECTS.
Estudiant en règim de dedicació a temps parcial: qui sol·licita el seu
ingrés en els estudis de Grau, rep admissió i realitza matrícula d’entre 6 i
30 crèdits ECTS, sigui per raó de necessitats educatives especials,
compatibilització amb activitat laboral, atenció familiar o altres.
L’estudiant que vulgui acollir-se al règim parcial de dedicació haurà de
presentar en la sol·licitud d’ingrés les motivacions que el justifiquen.
Un estudiant pot canviar el règim de dedicació (de temps complet a temps
parcial o viceversa) d’un any acadèmic a un altre, si les seves
circumstàncies personals varien, per a això ha de sol·licitar per escrit amb
anterioritat a l’inici del termini per fer la matrícula a la autoritat
competent, exposant les raons que el motiven.
Article 2
1. La sol·licitud d’ingrés per a la incorporació en cursos superiors a primer
està condicionada a l’existència de places vacants en el curs per al qual se
sol·licita l’ingrés i al compliment dels requisits legals establerts amb caràcter
general, així com dels propis del present Grau.
2. La sol·licitud s’ha de fer en els terminis establerts a l’efecte presentant la
documentació preceptiva entre la qual, en tot cas, s’adjuntarà certificat
acadèmic oficial dels estudis efectuats, així com una exposició de les raons
que motiven el trasllat d’Universitat.
3. Els estudiants procedents d’altres universitats podran ser admesos tot i
que no tinguin superades totes les matèries i crèdits corresponents al
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primer curs del pla d’estudis, sempre que es puguin reconèixer com a
mínim 30 crèdits del pla d’estudis per al qual sol·liciten ingrés.
4. Així mateix, el trasllat per obtenir el títol de Grau per les Universitats
Pontifícia Comillas, Deusto i Ramon Llull exigeix que es realitzi matrícula
d’almenys un 25% dels crèdits d’aquest títol.
CAPÍTOL II: CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS I PERMANÈNCIA EN EL GRAU
Article 3
La permanència de l’estudiant en les tres Universitats està condicionada
per la seva aptitud, aprofitament personal i compliment dels deures
universitaris, atenent al marc legal vigent.
Article 4
1. Els estudiants matriculats en el règim de dedicació a temps complet que cursin
el grau disposaran d’un màxim de 7 cursos acadèmics per finalitzar el grau.
2. Els estudiants matriculats en règim de dedicació a temps parcial podran
superar el límit màxim dels 7 cursos acadèmics, sempre que no esgotin el
límit màxim de convocatòries permeses, i sempre que no hagin
transcorregut més de 10 anys des de la primera matrícula.
Article 5
La condició d’estudiants es perd per alguna de les situacions següents:
a) Finalització dels estudis i obtenció d’aquest títol de grau.
b) Trasllat de l’expedient a una altra universitat, a petició expressa de
l’estudiant.
c) Interrupció dels estudis per decisió de l’estudiant durant dos anys
consecutius.
d) Sanció disciplinària que impliqui la seva expulsió, una vegada que la
resolució sigui ferma.
e) Impossibilitat de continuar els estudis començats com a conseqüència
d’haver esgotat el nombre màxim de convocatòries establertes per a les
assignatures en aquesta Normativa.
f) Incompliment dels requisits de permanència en primer curs o cursos
superiors establerts en aquesta normativa.
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g) Incompliment de les obligacions econòmiques contretes amb les
Universitats.
h) Baixa voluntària.
CAPÍTOL III. MATRÍCULA, CONVOCATÒRIES I PAS DE CURS
Article 6
1. La unitat administrativa de matrícula és l’assignatura, de manera que la
matrícula mínima, amb caràcter general, és de 6 crèdits ECTS.
2. La matrícula es realitza a l’inici de cada any acadèmic per a tots dos
semestres. A l’inici de cada semestre s’obrirà un termini de sol·licitud de
modificació de matrícula, al primer per a les assignatures de tots dos
semestres, en el segon per a aquest semestre (inclosa la possibilitat de
nova matrícula per al segon semestre). L’estudiant haurà de presentar
sol·licitud degudament raonada, que serà resolta per l’òrgan competent.
3. La matrícula d’un curs complet és de 60 crèdits ECTS, i no podrà
excedir dels 60 crèdits de nova matriculació.
4. El còmput dels crèdits dels quals es pot matricular l’estudiant en cada
curs, tant en règim de dedicació a temps complet com a temps parcial, es
realitzarà tenint en compte la matrícula d’assignatures pendents i les de
nova matriculació.
5. Quan l’estudiant pertanyi al règim de dedicació a temps parcial haurà de
comptar per a la matrícula de les assignatures amb l’assessoria i vistiplau
del tutor o coordinador de curs.
6. La matrícula del pla d’estudis ha de seguir la seqüència anual fixada en el
Projecte Formatiu (en l’estructura d’aquest pla) sense que sigui possible
matricular una assignatura sense haver-ho fet amb anterioritat o
simultàniament de les precedents.
7. Serà necessari renovar la matrícula de les assignatures pendents de
caràcter obligatori (tipus FB, OB i TFG), si n’hi ha, per poder realitzar
matrícula de noves assignatures.
8. No podran ser novament matriculats els crèdits ja superats o els que
figuren com a adaptats o reconeguts en l’expedient de l’estudiant.
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Article 7
1. La matrícula d’una assignatura dóna dret a dues convocatòries
d’avaluació, amb qualificació final, una ordinària i una altra extraordinària,
excepte si en la convocatòria ordinària s’ha esgotat el nombre màxim de
convocatòries permès en aquesta Normativa.
2. Tot estudiant té dret a quatre convocatòries consecutives en cada
assignatura sempre que no hagi perdut la condició d’estudiant d’acord
amb el que disposa l’article 5 d’aquesta normativa.
3. Les convocatòries d’avaluació es computaran successivament sempre
que s’hagi realitzat la matrícula i no s’exerceixi el dret a l’anul·lació o
renúncia de la convocatòria.
4. En els cursos superiors a primer l’òrgan competent podrà concedir dues
convocatòries addicionals, a sol·licitud escrita i raonada de l’estudiant en
un màxim de quatre assignatures al llarg dels seus estudis en la titulació.
5. En tots els cursos i circumstàncies contemplades en aquesta Normativa
l’avaluació de les dues últimes convocatòries seran competència d’un
tribunal designat per l’òrgan competent.
Article 8
1. En els terminis establerts a aquest efecte, l’estudiant podrà sol·licitar, en
escrit degudament motivat, l’anul·lació o renúncia al dret de convocatòria.
2. De les resolucions a què es refereix l’apartat anterior es donarà compte
a totes les instàncies afectades.
Article 9
1. L’estudiant matriculat en el primer curs que no superi l’any acadèmic
corresponent, entre les convocatòries ordinària i extraordinària, 12 ECTS
en el cas d’estudiants en règim de dedicació a temps complet i 6 ECTS en
el cas d’estudiants en règim de dedicació a temps parcial, causarà baixa en
els estudis.
2. L’estudiant matriculat que, després de la celebració de la convocatòria
extraordinària, tingui assignatures pendents però hagi superat almenys 42
ECTS del curs en què estigui matriculat, podrà matricular-se d’assignatures
del següent curs fins a un límit de 78 ECTS.
3. Es pot també matricular d’assignatures d’un curs superior fins a un límit
màxim de 60 ECTS, l’estudiant que hagi superat un mínim de 36 ECTS del
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curs en què està matriculat i no tingui assignatures pendents prèviament
matriculades.
4. Els estudiants en règim de dedicació a temps complet han de superar el
primer curs, com a màxim, en 3 anys acadèmics consecutius.
Article 10
1. D’acord amb els procediments i terminis establerts per a
l’abandonament del grau, un estudiant podrà sol·licitar l’anul·lació de la
matrícula en el grau mitjà d’instància dirigida a l’autoritat competent.
L’anul·lació acadèmica té efectes en l’expedient de l’estudiant; els
reintegraments de taxes i exempcions de quotes que siguin procedents es
regiran segons el que estableixen els òrgans competents i que es
publicaran en les instruccions de matrícula de cada any.
2. L’anul·lació comprendrà la totalitat d’assignatures matriculades per un o
els dos semestres, excepte en aquells casos en què, per causes
excepcionals, de forma individual i raonada l’estudiant sol·liciti l’anul·lació
d’una o diverses assignatures.
Article 11
El reconeixement i la transferència de crèdits es duran a terme d’acord
amb les disposicions regulades en el marc legislatiu vigent, així com a la
normativa específica desenvolupada a aquest efecte.
Disposició addicional
Referències genèriques. Totes les referències a càrrecs, llocs o persones per
als que en aquesta normativa s’utilitza la forma de masculí genèric s’han
d’entendre aplicables, indistintament, a dones i homes
DISPOSICIONS FINALS
Primera. situacions excepcionals
Per a la resolució de qüestions que sorgeixin en la interpretació o aplicació
d’aquesta normativa, així com per l’adopció de mesures en els casos i
situacions no previstes en elles, prevaldrà el que estableix el marc legislatiu
universitari.
Segona. Entrada en vigor
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La present normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en la
forma que estigui determinat en les universitats que imparteixen aquest
títol.

6.5. Reconeixement
En cas d’haver cursat estudis filosòfics i humanístics en una altra facultat
o centre superior d’educació, se’n podrà demanar el reconeixement.
Caldrà presentar:
- Instància a la comissió acadèmica sol·licitant el reconeixement.
- Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives
o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.
- Els programes de les assignatures aprovades.

6.6. Horaris
Secretaria
Matí, de dilluns a divendres, d’11.00 a 13.00 h.
Tarda, de dilluns a dimecres, de 17.00 a 19.00 h.
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
De dilluns a divendres, de 9.00 a 20.30 h.
www.bibliotecaepiscopalbcn.org

6.7. Matrícula i taxes
L’admissió al grau et serà comunicada per escrit. Una vegada admès,
hauràs de formalitzar la matrícula a la Secretaria General en els terminis
establerts.
El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 9 de juliol i finalitzarà
el 5 de setembre, el mes d’agost la Facultat romandrà tancada.
Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal
presentar:
- El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
- Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
- Tres fotografies DNI.
Els certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els
centres superiors universitaris.
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Matrícula
6.213,00 €
100,00 €
40,00 €
15,00 €
10,00 €

Matrícula anual
Assignatures soltes (1 ECTS):
3a. i 4a. convocatòria
Certificat per un curs
Taxa per a la compulsa de certificats:
Taxa per reconeixament
(8% del cost total de l’assignatura a reconèixer :

Drets
exàmens
40,00 €

Pagament fraccionat:
Pagament inicial (juliol)
9 mensualitats de setembre a maig

1.083,00 €
570,00 € cada mensualitat

6.8. Horari de les classes
De dilluns a divendres
1a. hora – de 09.10 a 10.00 h.
2a. hora – de 10.05 a 10.55 h.
3a. hora – de 11.15 a 12.05 h.
4a. hora – de 12.10 a 13.00 h.
5a. hora – de 13.05 a 13.55 h.

6.9. Descripció general
El Grau en Filosofia, Política i Economía (240 ECTS), aprovat per l’ANECA
el 11 de desembre de 2017 s’implementarà conjuntament a partir del curs
2018-2019 per la Universidad Pontifícia Comillas (UPCO), per la Universidad
de Deusto (UD) i per la Universitat Ramon Llull (URL). Projecte Aristos
Campus Mundus que tenen signat la Universitat Pontifícia Comillas, la
Universitat de Deusto i la Universitat Ramon Llull.
Aquest grau s’ofereix en la modalitat semipresencial a la Universitat de
Deusto (UD) i Universitat Ramon Llull (URL), i on-line a la Universitat de
Comillas (UPCO). El quart curs ofereix un itinerari específic de formació en
cada una de les àrees del Grau: Filosofia, Política i Economia.
El grau en Filosofia, Política i Economia és fruit del treball col·laboratiu i
coordinat de les Universitats Comillas, Deusto i Ramon LLull, convençudes
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de què la resposta als desafiaments del món globalitzat i interconnexionat
en què vivim requereix, cada vegada més, propostes innovadores, valentes
i ben fonamentades.
Comillas, Deusto i Ramon Llull uneixen així els seus recursos, la seva àmplia
experiència i reconeguda qualitat acadèmica i investigadora per oferir
aquest grau, nou en el panorama universitari espanyol, però de gran
tradició en el món anglosaxó. Un grau que pretén respondre a les noves
demandes dels estudiants, de la societat, de les organitzacions de caire
divers i també del cada vegada més complex i variable àmbit professional.
Un grau, a més, que incorpora les tecnologies de la comunicació com a
part essencial de la formació dels estudiants, donant importància alhora a
l’acompanyament personalitzat i al seguiment diari per part del
professorat, senya d’identitat de les nostres universitats.
Si t’agrada estar al corrent del que succeeix en la societat en relació amb
la política i l’economia i tendeixes a reflexionar i aprofundir sobre això,
aquest és un grau orientat a persones que volen desenvolupar el seu
pensament crític, que els motiven les discussions, senten curiositat per
aprendre, tenen inquietuds i es fan preguntes.
El grau et forma com a consultor social, analista o investigador en l’àmbit
de les ciències socials i humanes.
És una titulació molt arrelada i reeixida en el sistema educatiu anglosaxó
des de principis del S. XX i innovadora en el panorama nacional. En el
context internacional és habitual que líders de la política, el pensament i els
mitjans de comunicació hagin estudiat aquesta titulació en universitats
com Oxford, Durhan o Yale; és el cas de David Cameron, Benazir Bhutto, o
el pensador Isaiah Berlin.
Una formació innovadora, basada en la persona
Estudiaràs de manera presencial, en horari de matí. Tindràs un paper actiu
tant dins com fora de l’aula i comptaràs amb el suport d’un tutor en tot
moment. Per a això, combinaràs diverses activitats:
• Exposicions a l’aula de professors i alumnes.
• Participació en seminaris.
• Debats.
• Anàlisi crítics.
• Reflexió i discussions conjuntes.
• Elaboració de treballs i informes escrits individuals i en equip.
• Anàlisi i discussió de casos pràctics.
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6.10. Sortides professionals
Perfil professional i inserció laboral
El nou grau facilita l’adquisició d’habilitats útils per al desenvolupament de
diferents carreres i activitats professionals com ara:
Assessor i consultor sociopolític
-Exerceix funcions d’assessorament i assistència tècnica a les
administracions públiques i institucions polítiques; a les organitzacions
polítiques de representació d’interessos i no governamentals; així com al
sector privat en les seves relacions amb el sector públic.
-Possibilita l’assessoria en diverses àrees ja sigui formant part de Comitès
d’Ètica investigadora, Comitès d’Ètica hospitalària, Comissions d’Ètica o
d’Institucions polítiques (conselleries, ministeris, etc.) i socials (empreses),
gabinets de recursos humans en empreses, participant en processos de
mediació intercultural, comitès de bioètica, ja sigui responent a les
consultes d’aquestes institucions o de particulars.
-Desenvolupa funcions d’assessorament i assistència tècnica en matèria de
polítiques nacionals i internacionals a responsables públics i polítics
d’institucions nacionals i internacionals, organitzacions del Tercer Sector i
empreses amb projecció internacional. Planifica, desenvolupa, coordina i
avalua projectes de cooperació i desenvolupament en altres països. Realitza
funcions d’observador internacional en processos de pau i de
democratització. Mitjana en la gestió de crisi i en la resolució de conflictes.
Analista sociopolític
- Analitza i interpreta la realitat política, econòmica i social. Analitza les
opinions, els valors i les actituds dels ciutadans així com les posicions i les
dinàmiques dels diferents actors polítics. Analitza resultats electorals, així
com tendències econòmiques. Defineix escenaris polítics, avalua objectius,
dissenya estratègies polítiques, socials i campanyes electorals
d’organitzacions polítiques, socials i institucionals. Supervisa i prova la
qualitat i fiabilitat dels indicadors sociopolítics per a la presa de decisions.
Gestor d’organitzacions públiques i privades
- Desenvolupa tasques de direcció, planificació i gestió que garanteixin els
objectius i fins d’organitzacions i / o ens instrumentals, així com tasques
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de comunicació i transmissió entre el nivell directiu i l’operatiu. Facilita les
relacions interinstitucionals, interadministratives, amb els mitjans de
comunicació i els agents socials. El seu àmbit d’actuació el constitueixen els
organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats públiques,
fundacions públiques i tercer sector. El nivell territorial d’actuació és:
internacional, estatal, autonòmic i local.
Política
Periodisme
Indústria
Educació
Direcció d’empreses
Consultoria i relacions públiques
Serveis diplomàtics
Governs autonòmics i locals
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Grau en Filosofia,
Política i Economia
Pla d’Estudis
El Grau en Filosofia, Política i Economia ofereix una formació bàsica en
les tres disciplines i inclou aproximacions de continguts complementaris de
l’àmbit del Dret, la Sociologia i les Relacions Internacionals. Aquesta
formació interdisciplinària afavoreix la presa de decisions i l’exercici de la
responsabilitat implicat en el procés o ajuda a prendre clara consciència que
les persones i la defensa de la seva dignitat són i han de ser la veritable
finalitat de tot l’entramat sociopolític i econòmic i, en definitiva,
permet articular propostes des d’una visió que no podria assolir-se amb la
participació d’una sola disciplina o d’un nombre reduït d’elles. El quart curs
ofereix un itinerari específic de formació en cada una de les àrees del Grau:
Filosofia, Política i Economia.
Primer curs
Fonaments de Ciència Política (6 cr. ECTS) – Prof. Esther Gabarró
Sistema Constitucional (6 cr. ECTS) – Prof. Eduard Ibañez
Fonaments de Sociologia (6 cr. ECTS) – Prof. Francesc J. Núñez
Coneixement i Veritat (6 cr. ECTS) – Prof. Ricardo Mejía
La Filosofia a la Antiguitat Occidental: Grècia i Roma (6 cr. ECTS) –
Prof. Joan Cabó
Principis d’Economia Política (6 cr. ECTS) – Profs. Andrea Betti i Heike
Clara Pintor Pirzkall On-line Universidad Comillas
Introducció a les Relacions Internacionals (6 cr. ECTS) – Prof. Emilio
Sáenz Francés On-line Universidad Comillas
Mètodes d’investigació i Anàlisi de Dades (6 cr. ECTS) – Prof. David
Paniagua Sánchez On-line Universidad Comillas
Antropologia (6 cr. ECTS) – Prof. Ignasi Fuster
La Filosofia a l’Edat Mitjana (6 cr. ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro
Segon curs
La Filosofia a la Modernitat: Renaixement i il·lustració (6 cr. ECTS) –
Prof. Jordi Hernando
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Fets Religiosos i Pensament Social i Cristià (6 cr. ECTS) – Honorat Jaume
Història del Pensament Econòmic (6 cr. ECTS) On-line Universidad Deusto
Filosofia Moral (6 cr. ECTS) – Prof. Ignacio-Maria Peyra
Microeconomia (6 cr. ECTS) On-line Universidad Deusto
La Filosofia a la Modernitat: Idealisme i Dialèctica (6 cr. ECTS) – Prof.
Jordi Hernando
Teoria del Llenguatge i de l’Argumentació (6 cr. ECTS) – Prof. Armando Pego
Macroeconomia (6 cr. ECTS) On-line Universdad Deusto
Història de les Idees i les Formes Polítiques (6 cr. ECTS) – Prof. Bernat Sellarés
Sociologia política (6 cr. ECTS) – Prof. Paris Grau
Tercer curs
Corrents de Filosofia Contemporània (6 cr. ECTS)
Filosofia Política i Social (6 cr. ECTS)
Anàlisi en Política Internacional (6 cr. ECTS) On-line Universidad Comillas
Economia Espanyola i Mundial (6 cr. ECTS) On-line Universidad Comillas
Política, Informació i Comunicació (6 cr. ECTS)
Teories Crítiques Contemporànies (6 cr. ECTS)
Globalització i Tradicions Culturals (6 cr. ECTS)
Anàlisi de la Realitat Social (6 cr. ECTS) On-line Universidad Comillas
Teories de la Justícia (6 cr. ECTS)
Economia Internacional (6 cr. ECTS) On-line Universidad Comillas
Quart curs

Obligatòries
Seminari d’actualitat filosòfica (6 cr. ECTS)
Ètica civil i professional (6 cr. ECTS)
Treball fi de Grau (6 cr. ECTS)
Optatives
Teodicea (6 cr. ECTS)
Metafísica (6 cr. ECTS)
Estètica (6 cr. ECTS)
Filosofia de la ciència (6 cr. ECTS)
Filosofia de la naturalesa (6 cr. ECTS)
Llatí I (6 cr. ECTS)
Filosofia de la religió (6 cr. ECTS)
Literatura i Pensament (6 cr. ECTS)
Història de l’Església (6 cr. ECTS)
Grec (6 cr. ECTS)
De les matèries opcional s’han de cursar 42 crèdits.
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7
Horaris Grau
Grau en Filosofia, Política i Economia
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Primer Curs

Sistema Constitucional (E.

Antropologia (I. Fuster)

11:00-12:00 Antropologia (I. Fuster)

Dimecres

Dijous

Fonaments de Ciència
Política (E. Gabarró)

Fonaments de Ciència
Política (E. Gabarró)

Sistema Constitucional (E.
Ibáñez)

Introducció a les Relacions Internacionals; Mètodes d'Investigació i Anàlisi de dades; i Principis d'Economia Política

*** Les assignatures on-line que s'imparteixen durant el segon semestre són:

13:00-14:00 García del Muro)

La Filosofia en l'Edat Mitjana (J. La Filosofia en l'Edat Mitjana (J.
García del Muro)

La Filosofia en l'Edat Mitjana (J. La Filosofia en l'Edat Mitjana (J.
García del Muro)
12:00-13:00 García del Muro)

Antropologia (I. Fuster)

10:00-11:00 Antropologia (I. Fuster)

09:00-10:00

Segon Semestre (del 8 de febrer de 2021 al 21 de maig de 2021)
Hora
Dillluns
Dimarts

10:00-11:00 Coneixement i Veritat (R. Mejía) Ibáñez)

Dijous

Fonaments de Ciència Política Sistema Constitucional (E.
(E. Gabarró)
Ibáñez)

Fonaments de Ciència Política
(E. Gabarró)
La Filosofia a l'Antiguitat
Occidental: Grècia i Roma (J.
11:00-12:00 Coneixement i Veritat (R. Mejía) Coneixement i Veritat (R. Mejía) Cabó)
La Filosofia a l'Antiguitat
Fonaments de Sociologia (F.
Occidental: Grècia i Roma (J.
Coneixement i Veritat (R. Mejía) Cabó)
12:00-13:00 Núñez)
Fonaments de Sociologia (F.
13:00-14:00 Núñez)

09:00-10:00

Sistema Constitucional (E.
Ibáñez)

Primer Semestre (del 7 de setembre de 2020 al 11 de desembre de 2020)
Hora
Dillluns
Dimarts
Dimecres

Horaris Grau
Divendres

Divendres

Fonaments de Sociologia (F.
Núñez)
La Filosofia a l'Antiguitat
Occidental: Grècia i Roma
(J. Cabó)
La Filosofia a l'Antiguitat
Occidental: Grècia i Roma
(J. Cabó)

Fonaments de Sociologia (F.
Núñez)

70

Segon Curs

La Filosofia en la Modernitat:
Renaixement i Il·lustració (J.
Hernando)
La Filosofia en la Modernitat:
Renaixement i Il·lustració (J.
Hernando)
Fet Religiós i Pensament
Social Cristià (H. Jaume)
Fet Religiós i Pensament
Social Cristià (H. Jaume)
Filosofia Moral (I. Peyra)
Filosofia Moral (I. Peyra)

Dijous

Teoria del Llenguatge i de

La Filosofia en la Modernitat:
Idealisme i Dialèctica (J.
Hernando)
La Filosofia en la Modernitat:
Idealisme i Dialèctica (J.
Hernando)

Teoria del Llenguatge i de

Teoria del Llenguatge i de
l'Argumentació (A. Pego)

Teoria del Llenguatge i de
l'Argumentació (A. Pego)

Dimecres

Sociologia Política (P. Grau)
Història de les Idees i les
Formes Polítiques (B.
Sellarès)
Història de les Idees i les
Formes Polítiques (B.
Sellarès)

Sociologia Política (P. Grau)

Dijous

Divendres

Sociología Política (P. Grau)

Sociología Política (P. Grau)

Divendres

Fet Religiós i Pensament
Social Cristià (H. Jaume)
Fet Religiós i Pensament
Social Cristià (H. Jaume)
Filosofia Moral (I. Peyra)
Filosofia Moral (I. Peyra)

*** L'assignatura on-line que s'imparteix durant el segon semestre és: Macroeconomia .
*Les autoritats acadèmiques de la Facultat, es reserven el dret de fer canvis en l'horari dels alumnes matriculats per causes justificades.
** Les assignatures impartides on-line segueixen la seva pròpia metodologia digital,
d'acord amb les indicacions de cada professor/a a través de la plataforma Moodle del Grau

12:00-13:00 Formes Polítiques (B. Sellarès) l'Argumentació (A. Pego)
13:00-14:00

Història de les Idees i les

11:00-12:00 Formes Polítiques (B. Sellarès) l'Argumentació (A. Pego)

Història de les Idees i les

La Filosofia en la Modernitat:
Idealisme i Dialèctica (J.
09:00-10:00 Hernando)
La Filosofia en la Modernitat:
Idealisme i Dialèctica (J.
10:00-11:00 Hernando)

Segon Semestre (del 8 de febrer de 2021 al 21 de maig de 2021)
Hora
Dillluns
Dimarts

*** Les assignatures on-line que s'imparteixen durant el primer semestre són: Història del Pensament Econòmic i Microeconomia .

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

La Filosofia en la Modernitat:
Renaixement i Il·lustració (J.
09:00-10:00 Hernando)
La Filosofia en la Modernitat:
Renaixement i Il·lustració (J.
10:00-11:00 Hernando)

Primer Semestre (del 7 de setembre de 2020 al 11 de desembre de 2020)
Hora
Dillluns
Dimarts
Dimecres

Horaris Grau

8
Màster en Recerca en
Filosofia i Estudis Humanístics
Titulació Oficial
8.1. Accés
Per accedir als estudis de màster cal tenir els títols de llicenciat o graduat
universitari de qualsevol especialitat. Els estudiants estrangers que acreditin
estudis al seu país del nivell d’una llicenciatura en filosofia o humanitats no
hauran de complir cap requisit addicional.
El nombre de places del màster és de 30 alumnes.
Tindran preferència els graduats en filosofia, teologia o en llicenciatures o
graus de l’àrea d’humanitats (filologia, història o estudis d’art).
La Facultat podrà orientar els alumnes que procedeixin de carreres no
humanístiques perquè complementin la seva formació filosòfica o
humanística amb un pla personalitzat de treball.
Els estudiants procedents d’una Diplomatura (180 ECTS) hauran de cursar
els 60 crèdits que els falten per complir els 240 exigits per accedir al
Màster de Recerca escollint, sota la guia d’un tutor algunes matèries
fonamentals d’entre les assignatures de la llicenciatura/grau (Filosofia o
Humanitats) corresponent a l’itinerari que vulguin seguir.

8.2. Horaris
Secretaria
Matí, de dilluns a divendres, d’11.00 a 13.00 h.
Tarda, de dilluns a dimecres, de 17.00 a 19.00 h.
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Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
De dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 h.
www.bibliotecaepiscopalbcn.org

8.3. Matrícules i taxes
El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 9 de juliol i finalitzarà el
dia 16 d’octubre, el mes d’agost la Facultat romandrà tancada.
A partir del 17 d’octubre ningú no serà admès, si no és per causa greu i amb
especial dispensa, després de presentar la petició, avalada i per escrit.
Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar:
- La sol·licitud d’ingrés, que es facilita a Secretaria.
- Fotocòpia de DNI, NIE o passaport.
- Dues fotografies de la mida i tipus DNI.
- Títol universitari.
Drets
Matrícula
exàmens
Matrícula anual
3.250,00 €
350,00 €
Assignatures soltes (1 ECTS):
75,00 €
50,00 €
Fins a finalitzar Màster o Defensa Tesi Doctoral: 360,00 €
Taxa per reconeixement:
100,00 €
Certificat:
24,00 €
Taxa per a la compulsa de certificats:
10,00 €
Pagament fraccionat:
Setembre
Desembre
Març
Juny

900,00 €
900,00 €
900,00 €
900,00 €

8.4. Horari de les classes
Dimarts, dimecres i dijous
1a. hora - 17.00 - 19.00 h.
2a. hora - 19.10 - 21.10 h.

72

8.5. Descripció general
L’objectiu del Màster és proporcionar una formació especialitzada en la
recerca en l’àmbit filosòfic i humanístic. Va dirigit als graduats o llicenciats en
filosofía i humanitats, o en qualsevol altra titulació de lletres, i també als
titulats superiors que desitgin ampliar coneixements en les àrees de filosofia,
estètica, art i literatura, i adquirir una competència en la investigació
humanística. Una de les finalitats del Màster és la preparació per a l’accés al
doctorat.
Hereva d’una llarga tradició d’estudis filosòfics a Catalunya, la nostra Facultat
fomenta prioritàriament la recerca en la conservació i la transmissió crítica de
la cultura occidental i del llegat filosòfic i humanístic europeu. El nostre Màster
presenta l’especialitat de combinar la Filosofia i les Humanitats (amb una
atenció especial a l’Art i la Literatura), i posa l’accent en la tradició humanísitca
cristiana. A partir d’una troncalitat comuna, el Màster ofereix dos itineraris:
I. Itinerari en Filosofia
II. Itinerari en Humanitats (Art i Literatura)
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Màster en Recerca en
Filosofia i Estudis Humanístics
Pla d’Estudis
La Facultat ofereix als llicenciats en filosofia o en humanitats que ho desitgin
els estudis de Master en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics que
condueixen a l’obtenció del títol de Màster.
Títol: «Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics»
Coordinadors del Programa: Dr. Armando Pego Puigbó
Itinerari en Filosofia
Persona, cultura i religió (10 ECTS)
M30101 Concepcions de la persona en la història (5 ECTS) - Prof. Francesc
Torralba
M30102 Religió i cultura (5 ECTS) - Prof. Ignasi Boada
Mètodes d’investigació (15 ECTS)
M30103 Mètodes d’investigació (15 ECTS) - Profs. Sílvia Coll-Vinent i
Joan Garcia del Muro
Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (15 ECTS)
*M30104 La qüestió metafísica (5 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
*M30105 Veritat i raó (5 ECTS) - Prof. Ricardo Mejía
*M30106 Bé i ciutat: ”Qüestions fonamentals” (5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
Treball final de recerca (15 ECTS)
M30110 Treball final de recerca (15 ECTS)
Art i Literatura (5 ECTS)
*M30107 Art i Bellesa en la història (5 ECTS) - Prof. Jaume Aymar
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*M30111 Gran literats i corrents literàries (5 ECTS) - Prof. Armando
J. Pego
*M30112 Clàssics de l’Humanisme cristià (5 ECTS) - Prof. Sílvia Coll-Vinent
*És obligatori, escollir una assignatura del mòdul Art i Literatura (5 ECTS)
Itinerari en Humanitats
Persona, cultura i religió (10 ECTS)
M30101 Concepcions de la persona en la història (5 ECTS) - Prof. Francesc
Torralba
M30102 Religió i cultura (5 ECTS) - Prof. Ignasi Boada
Mètodes d’investigació (15 ECTS)
M30103 Mètodes d’investigació (15 ECTS) - Profs. Sílvia Coll-Vinent i
Joan Garcia del Muro
Art i Literatura (15 ECTS)
M30107 Art i Bellesa en la història (5 ECTS) - Prof. Jaume Aymar
M30111 Grans literats i corrents literàries (5 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
M30112 Clàssics de l’Humanisme cristià (5 ECTS) - Prof. Sílvia Coll-Vinent
Treball final de recerca (15 ECTS)
M30110 Treball final de recerca (15 ECTS)
Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (5 ECTS)
*M30104 La qüestió metafísica (5 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
*M30105 Veritat i raó (5 ECTS) - Prof. Ricardo Mejía
*M30106 Bé i ciutat: ”Qüestions fonamentals” (5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
*És obligatori, escollir una assignatura del mòdul Metafísica, Epistemologia,
Ètica i Filosofia Política (5 ECTS)
*L’obtenció d’aquest Màster dóna accés al Doctorat en Filosofia: Humanisme i
Transcendència
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9
Horaris Màster
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Veritatiraó.Ment,
ciènciaisocietat.
Qüestionsactuals.
Prof.R.Mejía.

17:00Ͳ19:00

19:00Ͳ21:00

19:00Ͳ21:00

Artibellesaenla
història.Prof.J.Aymar.

Religióicultura:Religiói
Política
Prof.I.Boada.

Dijous

17:00Ͳ19:00

Dimecres

ClàssicsHumanisme
cristià.(S.XX):de
MauriacaGreene.
Prof.S.CollͲVinent.

Mètodesd'investigació.
Prof.S.CollͲVinenti
Gransliteratsicorrents
literaris.Poètica,narrativa Prof.J.GarcíadelMuro.
ipsicoanàlisi.Prof.A.Pego (17.30Ͳ19)

Dijous

Béiciutat.V.S.
Mètodesd'investigació.
Soloviov:delaTeocràcia
Prof.S.CollͲVinenti
al'Apocalipsi.Prof.C.
Laqüestiómetafísica.Prof. Prof.J.GarcíadelMuro.
(17.30Ͳ19)
Llinàs.
J.MartínezͲPorcell.

SegonSemestre(del8defebrerde2021al4dejunyde2021)
Dilluns
Dimarts

PersonaiHistòria.
Filosofiadel'educació:
EdithStein.
Prof.F.Torralba

Primersemestre(del5d'octubrede2020al15degenerde2021)
Hora
Dilluns
Dimarts
Dimecres

Divendres

Divendres

10
Doctorat en Filosofia:
Humanisme i transcendència
10.1. Requisits generals d’accés
Requisits generals d’accés als programes de doctorat
Segons el RD 99/2011 per a ser admès a un programa de doctorat el
candidat ha de complir algun dels següents requisits:
1.

Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un
altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que
habiliti per a l’accés a màster i haver superat un mínim de 300
crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals,
almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster.

2.

Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o
graduada, d’almenys 300 crèdits ECTS.

3.

Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació
en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària
especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos
anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial
d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

4.

Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes
educatius estrangers, prèvia comprovació per la Comissió General
de Doctorat de que aquest acredita un nivell de formació
equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que
faculta al país expedidor del títol per accés a estudis de doctorat.

5.

Estar en possessió d’un altre títol espanyol de Doctor.
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Requisits específics d’accés a aquest programa de doctorat
a) Acreditar un nivell de coneixement B1 segons el Marc Europeu de
referència, que possibiliti, com a requisit bàsic, el maneig de fonts en
anglès, francès i / o alemany.
b) Pel que fa als coneixements previs, els aspirants que hagin cursat
una titulació oficial prèvia de Filosofia (Llicenciatura, grau, màster o
títols estrangers de similars característiques) i puguin acreditar
formació en investigació en l’àrea de Filosofia i / o Humanitats
podran accedir directament al programa de doctorat. Els candidats
que complint els requisits d’accés generals no posseeixin formació
prèvia en Filosofia i / o investigació en Filosofia o Humanitats
admesos al programa hauran de cursar els complements de formació
necessaris. En el procés d’admissió, després de l’estudi personalitzat
de l’expedient acadèmic dels estudis que hagi realitzat amb
anterioritat el candidat, es concretaran aquests complements de
formació.
c) A aquests estudis es pot accedir per diferents vies en funció de
l’itinerari previ de formació del candidat

10.2. Criteris d’admissió
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1.

La selecció al programa de doctorat s’efectuarà per la comissió
acadèmica. Per a realitzar la selecció, la comissió acadèmica
utilitzarà els següents criteris:

2.

Valoració del compliment dels requisits legals d’accés al doctorat.

3.

Valoració del currículum acadèmic.

4.

Valoració de la formació en Filosofia dels seus estudis oficials previs.

5.

Valoració de la seva formació prèvia en recerca en Filosofia o
Humanitats.

6.

Valoració de la seva formació en anglès, francès i / o alemany.

7.

Disponibilitat de temps per a la realització dels estudis.

8.

Adequació del candidat al perfil d’estudis.

Un cop comprovat que el candidat compleix amb el requisit legal d’accés al
doctorat i la formació requerida en idioma anglès, francès i / o alemany, la
resta dels criteris es ponderaran en l’admissió de la següent manera: 40%
Formació en Filosofia, 40% Expedient acadèmic i 20% adequació al perfil. La
Comissió Acadèmica, valorarà si l’alumne admès necessita cursar o no
Complements de Formació i concretarà quins són.

10.3. Normativa de permanència
Tots els alumnes del Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i
Transcendència veuran regulada la seva permanència en les universitats
que participen en aquest programa segons la Normativa establerta per la
Universitat Pontifícia Comillas (a qui correspon la coordinació). La
permanència de l’alumne només està condicionada per la seva aptitud,
aprofitament personal i compliment dels seus deures universitaris.
Pèrdua de la condició d’alumne
La condició d’alumne es perd per alguna de les situacions:
1.

Terminació dels estudis i obtenció del títol.

2.

Trasllat d’expedient acadèmic a un altre centre, a petició expressa
de l’alumne.

3.

Interrupció dels estudis per decisió de l’alumne durant dos anys
consecutius.

4.

Sanció resultant d’expedient acadèmic disciplinari que impliqui la
seva expulsió, una vegada que la resolució sigui ferma.

5.

Impossibilitat de continuar els estudis començats, com a
conseqüència d’haver esgotat l’alumne el nombre màxim d’anys
de realització del programa.

6.

Incompliment de les obligacions econòmiques contretes amb la
seu universitària on s’hagi matriculat l’alumne.

7.

A més, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa si
rep per segona vegada una avaluació negativa del seu Pla
d’investigació per part de la Comissió Acadèmica del programa
(art. 11.7 RD. 99/2011 de 28 de gener)
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Durada dels estudis de doctorat
La durada dels estudis de doctorat serà d’un màxim de tres anys, a temps
complet, a comptar des de l’admissió del doctorand al programa fins a la
presentació de la tesi doctoral (amb possibilitat d’obtenir fins a 2 anys més
de pròrrogues). No obstant això, i prèvia autorització de la Comissió
Acadèmica responsable del Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme
i Transcendència, podran realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En
aquest cas aquests estudis podran tenir una durada màxima de cinc anys
des de l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral (amb
possibilitat d’obtenir fins a 3 anys més de pròrrogues)
Alumnes amb dedicació a temps complet
En el Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència es
considerarà alumne amb dedicació a temps complet, a aquell que pugui
dedicar 8 hores de treball diari per a la realització de les activitats
formatives presencials i el treball autònom que s’hagin establert en el
Document de Activitats de Doctorat. Aquesta condició apareixerà
reflectida de forma anual en aquest Document en efectuar la matrícula
per aquest curs. Per a aquests alumnes es contempla la realització del
programa en un termini màxim de 3 anys des de la primera matrícula (amb
possibilitat d’obtenir fins a 2 anys més de pròrrogues).
Alumnes amb dedicació a temps parcial
En el Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència es
considerarà alumne amb dedicació a temps parcial, a aquell que pugui
dedicar diàriament més de 4 hores i menys de 8 hores de treball per a la
realització de les activitats formatives presencials i el treball autònom que
s’hagin establert en el seu Document d’Activitats de Doctorat. Aquesta
condició apareixerà reflectida de forma anual en aquest Document en
efectuar la matrícula per aquest curs. Per a aquests alumnes es contempla
la realització del programa en un termini màxim de 5 anys des de la
primera matrícula (amb possibilitat d’obtenir fins a 2 anys més de
pròrrogues).
Canvi de la condició d’alumne
Un alumne podrà canviar la seva condició d’alumne de temps complet a
temps parcial i al revés, sempre que hi hagi raons que ho justifiquin i
realitzi una sol · licitud a la Comissió Acadèmica del programa, en el temps i
82

forma que s’estableixin per a això. Aquesta sol · licitud haurà d’anar
acompanyada de l’informe favorable del tutor i director de la seva tesi.

10.4. Horaris
Secretaria
Matí, de dilluns a divendres, d’11.00 a 13.00 h.
Tarda, de dilluns a dimecres, de 17.00 a 19.00 h.
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
De dilluns a divendres, de 9.00 a 20.30 h.
www.bibliotecaepiscopalbcn.org

10.5. Matrícules i taxes
El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 6 de juliol i finalitzarà el
dia 16 de setembre, el mes d’agost la Facultat romandrà tancada.
A partir del 7 d’octubre ningú no serà admès, si no és per causa greu i amb
especial dispensa, després de presentar la petició, avalada i per escrit.
Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar:
- La sol·licitud d’ingrés, que es facilita a Secretaria.
- Fotocòpia de DNI, NIE o passaport.
- Dos fotografies de la mida i tipus DNI.
- Títol universitari.
- Títol màster oficial.
Matricula anual
Alumnes de la Facultat després de cursar el Màster
A temps complert (3 anys) bonificació 25%
A tempos parcial (5 anys) bonificació 50%
Fins a finalitzar Tesi Doctoral:
Taxa per reconeixement:
Certificat:
Taxa per a la compulsa de certificats:

Matrícula
2.200,00 €

440,00 €
100,00 €
30,00 €
10,00 €
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10.6. Descripció general
El Programa de Doctorat en Filosofia «Humanisme i Transcendència» és el
resultat de la col·laboració del Departament de Filosofía de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) i de la
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull (Barcelona) en el marc del
Campus d’Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus 2015 que uneix
les Universitats esmentades i la de Deusto (País Basc).
El present Programa de Doctorat en Filosofia és l’hereu de les llargues
tradicions en estudis de tercer cicle i doctorat de les dues Facultats de
Comillas i de la URL, ajustades en aquests moments als requisits legals exigits
pel Real Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen a l’Estat
espanyol els ensenyaments oficials de doctorat en el marc de l’Espai
Europeu d’Educació Superiors (EEES).
El nombre de places a la seu de Barcelona és de 15.
Els alumnes poden cursar el Programa en dues modalitats: a temps complet
(en un màxim de tres anys, amb la possibilitat d’obtenir una pròrroga de
fins a 2 anys més per a la presentació de la tesi doctoral) i a temps parcial
(en un màxim de cinc anys, amb la possibilitat d’obtenir una pròrroga de
fins a 3 anys més per a la presentació de la tesi doctoral).
És indispensable que els candidats a cursar aquest Programa a Barcelona
tinguin una entrevista personal amb el Dr. Carles Llinàs (cllinas@filosofia.url.edu)
de cara a avaluar el currículum corresponent i el compliment de les
condicions d’accés.
En termes generals, aquestes condicions d’accés suposen estar en
disposició de certificar la possessió d’un títol de Grau o Llicenciatura en
Filosofia o alguna disciplina afí i un títol de Màster Oficial, preferentment el
que ofereix la pròpia Facultat de Filosofia de la URL, però també qualsevol
altre adscrit a la branca d’Arts i Humanitats. Durant el primer curs l’alumne
podrà realitzar, si escau, els complements de formació que la Comissió
Acadèmica hagi jutjat necessaris, en el procés d’admissió del candidat,
d’acord amb la seva formació prèvia en Filosofia i investigació en
Humanitats i / o Filosofia.
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Doctorat en Filosofia:
Humanisme i transcendència
Pla d’Estudis
Les activitats formatives que han de realitzar els alumnes (sigui a
temps complet o a temps parcial) són les següents:
Obligatòries:
– Complements de Formació (si cal).
Alumnes a temps complet i a temps parcial: 1r any.
– Taller de Gestió Bibliogràfica, 15 h.
Alumnes a temps complet i a temps parcial: preferentment al 1r any.
– Taller de Redacció Científica, 10 h.
Alumnes a temps complet: preferentment al 1r o 2n any.
Alumnes a temps parcial: preferentment al 2n any.
– Seminari d’Investigació, 20 h.
S’ofereixen Seminaris al llarg de tot el Programa de Doctorat.
– Jornada de Doctorands, 10 h.
Es podrà dur a terme al llarg de tot el Programa de Doctorat.
– Assistència i presentació de Comunicacions a Congressos. Un
Congrés i una comunicació com a mínim.
Alumnes a temps complet: preferentment al 2n any.
Alumnes a temps parcial: preferentment al 3r any.
– Publicació de Resultats: una ressenya bibliogràfica i un article o
capítol de llibre com a mínim, publicacions en revistes: com a mínim
«C» al CIRC o al CARHUS.
Alumnes a temps complet: preferentment al 2n any i 3r any.
Alumnes a temps parcial: preferentment al 3r i 4rt any.
Recomanades:
– Estades en Centres Internacionals d’Investigació.
Alumnes a temps complet: 2n i 3r any.
Alumnes a temps parcial: 3r i 4rt any.
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11
Diploma d’especialització en
Gestió del Patrimoni Cultural
Eclesiàstic
11.1. Accés
Podran accedir al diploma els diplomats, llicenciats o graduats, i els
professionals amb formació universitària que vulguin ampliar la seva
formació en el camp de la gestió cultural.
Només podran obtenir el títol de diplomatura els estudiants que estiguin en
possessió d’un títol de diplomat, llicenciat o grau. En cas que s’hi accedeixi
sense titulació universitària, s’estendrà un diploma d’extensió universitària.

11.2. Horaris
Secretaria
Matí, de dilluns a divendres, d’11.00 a 13.00 h.
Tarda, de dilluns a dimecres, de 17.00 a 19.00 h.
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
De dilluns a divendres, de 9.00 a 20.30 h.
www.bibliotecaepiscopalbcn.org

11.3. Descripció general
L’objectiu d’aquest diploma és formar especialistes en la gestió i la difusió del
patrimoni cultural eclesiàstic. La intervenció professionalitzadora en el camp de
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la gestió d’aquest patrimoni demana uns coneixements específics sobre la seva
naturalesa, i també disposar d’uns instruments necessaris per tal d’actuar-hi, ja
sigui per rendibilitzar-lo com a recurs turístic, ja sigui amb l’objectiu de gaudirlo com a bé cultural.
Els destinataris del diploma són els graduats i llicenciats que vulguin obtenir una
formació especialitzada en el camp de la gestió cultural i tots els professionals
que treballen en aquest camp.
El diploma s’organitza en cinc mòduls i un Pràcticum. Els mòduls consten de
classes teòriques sobre aspectes específics del marc legal, de la història de la
cultura, de la història de l’art, de l’arqueologia, la simbologia religiosa i la
iconografia, els quals afecten la valoració i la interpretació del patrimoni cultural
eclesiàstic. També inclouen aspectes econòmics i financers de la seva gestió i el
seguiment de casos pràctics. Es realitzaran, complementàriament, visites guiades
a diversos museus, biblioteques i llocs d’alt interès patrimonial.
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Diploma d’especialització
Universitari en Gestió del
Patrimoni Cultural Eclesiàstic
30 crèdits ECTS

Pla d’Estudis
Mòduls
DGPE01 Marc legal i gestió del patrimoni cultural eclesiàstic (6 ECTS)
En aquest mòdul s’estudiarà la legislació estatal i autonòmica, i europea, que regula el patrimoni històric i artístic a Espanya i Catalunya, i
es dedicarà una atenció especial a la regulació jurídica que afecta el
patrimoni eclesiàstic. El mòdul inclou també aspectes econòmics i
financers, especialment aplicables a la gestió del patrimoni eclesiàstic,
amb el seguiment de casos pràctics.
DGPE02 Arqueologia cristiana, iconografia i simbologia religiosa (4 ECTS)
Dins aquest mòdul s’oferiran uns coneixements bàsics sobre aquelles
matèries que es consideren imprescindibles per a qualsevol persona
que vulgui treballar en l’àmbit del patrimoni: l’arqueologia cristiana, la
iconografia i la simbologia religiosa, disciplines indispensables per a la
interpretació i posada en valor del patrimoni cultural eclesiàstic.
DGPE05 Interpretació del patrimoni, rutes culturals i patrimoni subtil
(4 ECTS)
Aquest mòdul ofereix un coneixement del patrimoni històricoarqueològic de Barcelona, i del territori català (Tarragona, ruta del Císter),
i instruments per tal de dissenyar rutes culturals al voltant de monuments
d’interès patrimonial (amb una atenció al patrimoni amagat).
DGPE03 Gaudí i el Modernisme (2 ECTS)
Dins aquest mòdul s’analitzarà amb profunditat l’obra de Gaudí en el
marc del Modernisme català, com a moviment artístic i cultural. Inclou
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visites guiades amb profunditat dels monuments gaudinians a Barcelona.
DGPE04 Patrimoni bibliogràfic de titularitat eclesiàstica (2 ECTS)
Dins aquest mòdul s’ofereixen uns coneixements específics sobre el
patrimoni bibliogràfic català de titularitat eclesiàstica, i inclou la
presentació dels 500 anys de Publicacions de l’Abadia de Montserrat
i la descripció dels fons de les biblioteques de l’Abadia de Montserrat,
Centre Borja i Biblioteca Episcopal del Seminari de Barcelona, amb
visita guiada.
DGPE06 Pràcticum (12 ECTS)
El Pràcticum, tutoritzat per un professor del curs, és concebut com
un projecte transversal, que ha d’integrar els diversos continguts del
diploma per aplicar-los a la realització d’un projecte de gestió i difusió
d’un monument o d’una ruta d’interès patrimonial.
Director
Jaume Aymar
Coordinadora
Sílvia Coll-Vinent
Dates i horari
De febrer a juny
Dimarts, dimecres i dijous, de 18 a 21 h
Lloc
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Diputació, 231 (entre Balmes i Enric Granados)
Matrícula
1.650 €, fraccionat en tres pagaments de 550 €
Amb la col.laboració de
Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes, Antoni Gaudí
Abadia de Montserrat
Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona
La Salle (URL)
Servei de Biblioteques (URL)
Catalonia Sacra
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12
Expert universitari en
Acompanyament al procés
de malaltia
12.1. Accés
Podran accedir al títol propi d’expert els diplomats, llicenciats o graduats.
Una vegada cursats i aprovats tots el mòduls, l’alumne obindrà el títol
d’expert universitari en acompanyament al procés de malatia. Títol propi
de la Universitat Ramon Llull.
Als alumnes sense titulació universitaria, s’emetrà certificat d’extensió
universitària una vegada cursats i aprovats tots els mòduls.

12.2. Horaris
Secretaria
Matí, de dilluns a divendres, d’11.00 a 13.00 h.
Tarda, de dilluns a dimecres, de 17.00 a 19.00 h.
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
De dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 h.
www.bibliotecaepiscopalbcn.org

12.3. Descripció general
La Facultat de Filosofia (URL) i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la
Salut (SIPS) veient aquesta necessitat oferim aquesta nova eina per poderhi donar una resposta a aquesta necessitat: aquest curs d’EXPERT
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UNIVERSITARI EN ACOMPANYAMENT AL PROCÉS DE MALALTIA. Aquesta
nova eina pretén donar formació útil que permeti intervenir en aquestes
situacions, aprofundint en els coneixements imprescindibles per fer aquest
acompanyament.
Els objectius que es pretenen són:
Capacitar als Agents de Pastoral de la Salut per a desenvolupar una acció
pastoral fonamentada en una sòlida formació filosofico-humanista i
teològica.
Proporcionar als Agents de Pastoral les eines i habilitats necessàries per
integrar fe i vida, doctrina i praxi en l’acció pastoral d’acompanyament en
el procés de la malaltia.
Respondre a omplir la mancança que hi ha de formació en Pastoral de la
salut en els diversos àmbits de l’Església.
Aquesta nova possibilitat formativa que s’ofereix pretén obrir nous
horitzons en el desig de preparar als agents de pastoral de la salut en la
seva tasca d’acompanyar i fer palesa la Bona Nova de l’Evangeli dins
d’aquest «Hospital de Campanya» que és l’Església, d’una manera més
eficaç en el nostre món d’avui.
Objectius generals
Que els alumnes obtinguin les competències necessàries (coneixements,
actituds, habilitats i aptituds) per assumir llocs de treballs ons s’acompanyi
a persones i familiars a afrontar un dels moments més durs d’aquesta vida:
el procés del dol esdevingut per una mort propera.
Capacitar als alumnes per a desenvolupar una acció pastoral fonametada
en una sòlida formació filosofico-humanista i teològica.
Proporcionar als alumnes les eines i habilitats necessàries per integrar fe i
vida, doctrina i praxi en l’acció pastoral d’acompanyament en el procés de
la malaltia.
Competències especifiques
Conèixer que implica un procés de dol.
Adquirir coneixements i habilitats de intervenció especifíques en el maneig
del dol.
Conèixer eines comunicatives per a una bona gestió de situacions difícils.
Conèixer els conceptes fonamentals de l’ètica, ètiques teleològiques i
ètiques deontològiques dels autors filosòfics.
Conèixer els enfocaments bioètics en les legislacions i els diferents
enfocaments filosòfics i ideològics condicionants de les valoracions ètiques.
Conèixer les malalties i les tècniques curatives en les cultures del món.
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Conèixer les eines de diàleg espiritual, ecumènic i interreligiós.
Conèixer la dimensió social de la mort en diferents cultures i societats.
Adquirir coneixements i habilitats en l’acompanyament espiritual a la
persona malalta i la seva família.
Competències transversals
Treball en equips multidisciplinars.
Habilitats interpersonals.
Gestió de la informació.
Adaptabilitat a les situacions difícils.
Planificació i organització.

Mòdul

ÈticaiBioètica(3ECTS)
ÈticaProfJoanGarciadelMuro
BioèticaProf.MiquelRamónFuentes

Mòdul

AntropologiaiSociologia(3ECTS)
AntropologiaProf.AnnaCasas
SociolgoiaProf.FrancescNúnez

Mòdul

DiversitatreligiosaiculturaliTeologiapastoral(4ECTS)
DiversitatreligiosaiculturalProf.JesusSans
TeologiapastoralProf.JoanGarciadelMuro

Mòdul

AcompanyamentPastoralhospitalari,comunicacióieinesd'acompanyament(4ECTS)
PsicologiadelmalaltiGestiódelDol(4ECTS)
AcompanyamenthospitalariiGestiódelDolProf.JoanMartínezPorcell
Comunicacióieinesd'acompanyamentProf.SebastiàAupí
PsicologiadelmalaltProf.PilarMariné
AcompanyamentPastoralhospitalaricasospràcticsProf.MontserratEsquerda

Mòdul

Treballfinalpràctic(6ECTS
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16.05a17.30
DIMARTS
GENER(12) 16,30a19,20h.Pres.J.Martínez
GENER
19 MiquelRamón
26 MiquelRamón
FEBRER
2 MiquelRamón
9 MiquelRamón
16 MiquelRamón
23 MiquelRamón
MARÇ
2 MiquelRamón
9 MiquelRamón
16 PilarMariné
23 PilarMariné
ABRIL
13 PilarMariné
20 JesúsSans
27 JesúsSans
MAIG
4 JesúsSans
11 JesúsSans
18 JesúsSans
25 JesúsSans
JUNY
1 JesúsSans
8 JesúsSans
15 JesúsSans
22 DefensaTreballfinal
JoanMartínez
JoanMartínez
JoanMartínez
JoanMartínez
MontserratEsquerda
JoanMartínez
MontserratEsquerda
JoanMartínez
MontserratEsquerda
JoanMartínez
JoanMartínez
JoanMartínez
JoanMartínez
JoanMartínez
JoanMartínez
FrancescNúñez
FrancescNúñez
FrancescNúñez
FrancescNúñez
FrancescNúñez
FrancescNúñez
FrancescNúñez
DefensaTreballfinal
DefensaTreballfinal

PastoralSalut(Treball)
JoanGarciadelMuro
JoanGarciadelMuro
JoanGarciadelMuro
JoanGarciadelMuro
JoanGarciadelMuro
JoanGarciadelMuro
JoanGarciadelMuro
PastoralSalut(Treball)
SebastiàAupí(P.Salut)
SebastiàAupí(P.Salut)
SebastiàAupí(P.Salut)
SebastiàAupí(P.Salut)
AnnaCasas
AnnaCasas
AnnaCasas
AnnaCasas
AnnaCasas
AnnaCasas
AnnaCasas
DefensaTreballfinal
DefensaTreballfinal

DIJOUS17a20h.

19.20a20.45

17.35a19

Expert universitari en
acompanyament al procés
de la malaltia
20 crèdits ECTS

Pla d’Estudis
El títol s’organitza en quatre mòduls i un treball final pràctic, consistent en
el seguiment d’un cas hospitalari. Els mòduls consten de classes teòriques
sobre aspectes específics d’ètica, bioètica, antropologia, sociologia,
diversitat religiosa, diversitat cultural, teologia pastoral, acompanyament
pastoral hospitalari, comunicació i eines d’acompanyament, psicologia del
malalt i gestió del dol.
Mòduls
Ètica i Bioètica (3 ECTS)
Aquest mòdul oferirà els coneixements bàsics en ètica i bioètica,
desenvolupant el següent: Els conceptes fonamentals de l’ètica. El fet de la
moralitat: la qüestió de la fonamentació; Relativisme vs universalisme; El
problema del mal moral. Reflexions a l’entorn del nihilisme. Emotivisme.
Ètiques teleològiques. Hedonisme, Epicur, Aristòtil, Utilitarisme, Tomàs
d’Aquino. Ètiques deontològiques: Estoïcisme, Sèneca, Kant. Breu
panoràmica del moment actual. Fonaments de bioètica i de biologia. La
bioètica personalista. Comitès d’ètica clínica. L’Eutanàsia. Experimentació
amb humans. Transplantaments d’òrgans. Bioètica i Biodret: decisions legals
i ètiques.
Antropologia i Sociologia (3 ECTS)
Aquest mòdul presentarà els orígens antropològics i coneixements
culturals sociològics, segons el següent temari: Els orígens de la medicina
occidental. La malaltia en les cultures del continent americà (Amèrica del
Nord, Central i del Sud). Malaltia i diversitat cultural en el Subcontinent Indi.
Malaltia i diversitat cultural en el continent africà (Àfrica del Nord o
mediterrània, Àfrica tropical o subsahariana). El sistema medicinal xinès.
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Sanació i medicina a Filipines. La cura a la Federació Russa. Medicina
tradicional japonesa. Què és la mort? Què vol dir morir-se? La mort com
un fet personal i la mort com un fet social. Cultures de la mort a Àsia i a
Àfrica. La mort a Occident. La medicalització de la mort/la mort
tecnològica. El tanshumanisme. Religió i mort. La mort cristiana
Div
er
sit
at rreligiosa
eligiosa i cultur
al i T
eologia P
as
al (4 ECT
S)
Diver
ersit
sitat
cultural
Teologia
Pas
asttor
oral
ECTS)
Aquest mòdul presentarà la diversitat religiosa i cultural i la Teologia
Pastoral, tot desenvolupant el següent temari: El Diàleg ecumènic i
interreligiós. Visió general entorn de la definició de religió i models de
classificació. Espiritualitat de les grans religions del món: el zoroastrisme,
l’hinduisme, el budisme, el taoisme, el xintoisme, el judaisme, el cristianisme,
l’islam. Religió i modernitat: els nous moviments religiosos. Teologia cristiana
de les religions, el Concili Vaticà II. Les religions davant el diàleg interreligiós:
reptes de futur. Poden dialogar/pregar juntes les religions? Mística i diàleg
Interreligiós (ensenyances i testimonis de mestres espirituals). Antropologia
mèdica. Antropologia en el món de la salut. La corporeïtat de la persona
des de l’Ètica Sanitària. Ambigüitat del cos. Espiritualitat del cos. El
llenguatge del cos. La corporeïtat des de la Teologia Pastoral. El malalt des
de l’Antropologia. El malalt des de la Teologia. La Bíblia i el món de la salut.
Espiritualitat del malalt.
Acompanyament pastoral hospitalari, Comunicació i eines
d’acompanyament, Psicologia del malalt i gestió del dol (4 ECTS)
Aquest mòdul descobrirà la metodologia del counseling per
l’acompanyament espiritual i/o religiós per respondre a les necessitats
espirituals de la persona, i facilitarà els elements per tal que es pugui donar
una comprensió de com afecta la situació de la malaltia al propi món
intern i al món relacional del malalt, així com eines d’acompanyament al
procés de la malaltia: Couseling Pastoral. Necessitats espirituals i respostes
des de l’àmbit espiritual i/o fet religiós. Recursos d’acompanyament des del
fet religiós. La força de l’empatia. El sentit eucarístic del sofriment. La
força de l’equip. La malaltia i la seva dimensió relacional. L’ésser humà
davant la situació de la malaltia. Valors psicològics i espirituals davant de la
malaltia. El context hospitalari i sociosanitari actual. Necessitats espirituals
de la persona malalta. Acompanyament al malalt i la família.
Acompanyament al morir i al dol.
Tr eball ffinal
inal pr
àctic (6 ECT
S)
pràctic
ECTS)
Treball final pràctic supervisat per un tutor consistent en el seguiment
d’un cas hospitalari.
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Director/Coordinador
Joan Martínez Porcell
Secretària
Gemma Galduf
Dates i horari
De gener a juny
Dimarts de 16:15 a 20:45 h
Lloc
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Diputació, 231 (entre Balmes i Enric Granados)
Matrícula
1.125 •, fraccionat en tres pagaments de 375•
Amb la col.laboració de
Secretariat interdiocesà de Pastoral de la Salut de la Tarraconense
I Barcelona
Institut Borja de Bioètica
Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer
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13
Màster en Història i Patrimoni
Cultural de l’Església
120 ECTS

13.1. Accés
El Màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església s’adreça a diplomats,
llicenciats i graduats universitaris. Pel contingut del Màster, i per les
especialitzacions que ofereix, s’espera un interès prominent entre els llicenciats
en disciplines humanístiques (particularment d’Història, Arqueologia i Dret),
però el Màster està obert a tots els diplomats, llicenciats i graduats. En el cas
d’estudiants procedents d’estudis universitaris superiors en principi molt
aliens a l’àrea d’aquest Màster, i en el cas d’estudiants estrangers interessats
en cursar el Màster, el Comité d’Admissions examinarà cas per cas la
congruència dels estudis previs de l’alumne amb els continguts del Màster, i
determinarà si l’alumne pot ser admès sense més o bé si resulta necessària
una formació complementària. Els complements de formació en cap cas
constaran com a matèries del Màster.
L’òrgan responsable de l’admissió dels estudiants és el Comitè d’Admissions
de la Facultat.
L’oferta de places del Màster és de 30 places de nou accés. El mínim de places
exigit per a la posada en marxa del Màster és de 10 places

13.2. Presentació
En la línia dels programes formatius que en l’àmbit de les Humanitats i del
Patrimoni ha impartit la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, el
Màster es proposa ampliar substancialment el camp d’estudi, per oferir uns
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fonamentes bàsics tant de continguts com instrumentals sobre la història,
l’arqueologia i l’art cristià, i aprofundir en l’especialització per la via dels itineraris
específics. El Màster consta, així, d’un tronc comú (40 ECTS) i d’un tronc
específic (60 ECTS), a triar entre tres itineraris: I. Història de l’Església; II.
Arqueologia i Art cristià; III. Patrimoni de l’Església. El Màster es desenvolupa en
dos cursos acadèmics, i culmina amb la presentació d’un Treball final de Màster
(20 ECTS).

tòr
ia de l’Esg
L’Itiner
ar
Històr
tòria
l’Església
’Itinerar
arii d’ His
lésia es proposa estudiar i avaluar el
desenvolupament històric de l’Església, tenint en compte el patrimoni artístic
de tradició cristiana. La intenció del Màster, en aquest itinerari, és formar
futurs docents i especialistes en la Història de l’Església, seguint els mètodes
vàlids per a un estudi rigorós de la veritat històrica, sigui per a la docència en
centres d’educació superior i universitats; sigui per a finalitats d’investigació
científica i rigorosa de la història; sigui per a responsables d’institucions culturals.
Es pretén també formar l’estudiant en l’ús correcte dels mètodes i dels
instruments d’investigació científica.
q ueologia i Ar
L’Itiner
ar
Arq
Artt cr
cris
istià
’Itinerar
arii d’Ar
is
tià es proposa aprofundir en els
elements antropològics, filosòfics i teològics de l’experiència estètica. Partint
del fet que les arts han estat sempre un vehicle per expressar l’experiència
cristiana, es pretén ensenyar-ne els fonaments socioreligiosos, els universos
simbòlics que recolzen aquesta experiència, els vehicles pels quals és transmesa
(textos literaris, música, ritus), i sobretot a través de les restes materials que
ens han arribat d’antigues comunitats, que seran estudiats per l’arqueologia
crisitiana, a fi de mostrar les bases teològiques, litúrgiques i iconogràfiques de
l’art cristià.
imoni de l’Esg
L’Itiner
ar
Patr
atrimoni
l’Església
’Itinerar
arii de P
atr
lésia pretén formar especialistes en la
gestió i difusió del patrimoni cultural eclesiàstic, oferint uns coneixements
específics sobre la seva naturalesa i uns instruments necessaris per actuar-hi.
Els objectius de l’itinerari són explicar el patrimoni des de la perspectiva del
misteri cristià, garantir-ne la conservació com a bé cultural i adaptar-lo
eventualment com a recurs turístic. Atès que el 80% de tots els monuments
declarats com a bé d’interès cultural, a Catalunya i Espanya, són de caràcter
religiós o eclesiàstic, l’estudi, la gestió i la difusió d’aquests requereix tècnics
especialitzats amb una formació en el camp de la gestió cultural.
En tots els itineraris es valorarà l’estudi interdisciplinar, mirant de facilitar un
coneixement crític del saber històric, artístic i patrimonial.
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Màster en Història i
Patrimoni Cultural de l’Església
Pla d’Estudis
Tronc comú
El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya, Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània romana i visigótica
(segles III-VIII) (10 ECTS)
L’art romànic català en el context europeu (segles IX-XII) (10 ECTS)
L’art gòtic a la Mediterrània occidental (segles XIII-XV) (10 ECTS)
El modernisme català i l’obra d’Antoni Gaudí (segles XIX-XX) (10 ECTS)
Tronc específic

Itinerari I: Història de l’Església
Metodologia de la investigació de l’ensenyament de la història (5 ECTS)
Lectura de manuscrits i textos (Món antic i Edat Mitjana) (2,5 ECTS)
Lectura de textos (Edat Moderna i Edat Contemporània) (2,5 ECTS)
Història del monaquisme antic (2,5 ECTS)
Història de la vida religiosa i espiritual (medieval, moderna i contemporània) (2,5 ECTS)
Història de Bizanci (5 ECTS)
Història de la Reforma protestant i catòlica. Segles XVI i XVII (2,5 ECTS)
L’evangelització d’Amèrica Llatina, Àfrica i Orient asiàtic (5 ECTS)
El jansenisme i la Il·lustració catòlica (2,5 ECTS)
El liberalisme i l’integrisme a Espanya (2,5 ECTS)
Les desamortitzacions de 1836 i 1856 a Espanya (2,5 ECTS)
La crisi modernista (2,5 ECTS)
El papat als segles XIX, XX i XXI (2,5 ECTS)
Seminaris (3) (15 ECTS)
Seminari Treball Final de Màster (5 ECTS)
Treball final de Màster (20 ECTS)

Itinerari II: Arqueologia i Art cristià
La metodologia arqueològica. Treball de camp (5 ECTS)
Fonts hagiogràfiques i litúrgiques (2,5 ECTS)
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Museologia i museografia (2,5 ECTS)
Basíliques i baptisteris (5 ECTS)
Iconografia cristiana oriental i occidental (2,5 ECTS)
Epigrafia cristiana (2,5 ECTS)
Topografia clàssica i cristiana (2,5 ECTS)
Hagiografia antiga i medieval (2,5 ECTS)
Cementiris cristians antics (2,5 ECTS)
Litúrgia i art (2,5 ECTS)
Religiositat i art en el Renaixement i en el Barroc (5 ECTS)
Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ECTS)
La basílica de la Sagrada Família (2,5 ECTS)
Seminaris (3) (15 ECTS)
Seminari Treball Final de Màster (5 ECTS)
Treball final de Màster (20 ECTS)

Itinerari III: Patrimoni de l’Església
Difusió i comunicació del patrimoni de l’Església: el marc legal vigent
(2,5 ECTS)
Dimensió econòmica i financera del patrimoni de l’Església (2,5 ECTS)
Museologia i museografia (5 ECTS)
La gestió i didàctica del patrimoni de l’Església (5 ECTS)
El patrimoni de l’Església i el turisme (2,5 ECTS)
Iconografia cristiana oriental i occidental (2,5 ECTS)
Conservació i restauració del patrimoni (5 ECTS)
Hagiografia antiga i medieval (2,5 ECTS)
Història de les reformes litúrgiques i conseqüències en el patrimoni
eclesiàstic (2,5 ECTS)
Religiositat i art en el Renaixement i el Barroc (5 ECTS)
Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ECTS)
La basílica de la Sagrada Família (2,5 ECTS)
Seminaris (3) (15 ECTS)
Seminari Treball final de Màster (5 ECTS)
Treball final de Màster (20 ECTS)

Competències
Competències generals
CG1
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Adquisició de bases metodològiques per a la investigació i
l’ensenyament de la història, de la història de l’art i del
patrimoni.

CG2
CG3
CG4
CG5
CG6

Coneixement de la importància de la interdisciplinarietat en
l’estudi del cristianisme
Capacitat per adquirir habilitats bàsiques en els processos de
comunicació i difusió.
Coneixement i capacitat per interpretar els principals
episodis de la història del cristianisme i de l’Església, de l’art
cristià i del seu patrimoni.
Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
Capacitat de sistematitzar i organitzar l’estudi de la matèria.

Competències específiques

Itinerari I. Història de l’Església
E-I11
E-I12
E-I13
E-I14
E-I15
E-I16
E-I17
E-I18
E-I19
E-I110
E-I111

Coneixement del concepte històric del desenvolupament de
l’Església
Coneixement de la importància de la conjunció de l’Imperi i de
l’Església
Sistematització de les diferents etapes del cristianisme i de
la Història de l’Església
Capacitat d’ubicar en el període històric corresponent els
episodis i la documentació històrica.
Capacitat de descriure i justificar les circumstàncies de la
relació entre poder polític i Església al llarg de la història.
Ponderar la fluïdesa de l’expansió del cristianisme al llarg de
la història.
Conèixer els ordes monàstics.
Conèixer les principals heretgies durant els primers segles.
Conèixer els principals concilis, de l’antiguitat i moderns.
Conèixer l’evolució del papat al llarg de la història.
Conèixer la dimensió geogràfica del cristianisme a través del
temps

Itinerari II. Arqueologia i Art cristià
E-II1
E-II2
E-II3
E-II4
E-II5
E-II6
E-II7
E-II8

Capacitat per conèixer i interpretar l’espai sagrat.
Adquisició de fonaments bàsics sobre arquitectura sacra.
Capacitat per interpretar l’evolució històrica de l’espai sagrat.
Assimilació d’una tipologia de l’arquitectura paleocristiana.
Capacitat de distinció entre estils i llenguatges
arquitectònics.
Aprofundiment en l’arquitectura monàstica.
Coneixement del context històric del gòtic.
Assimilació del llenguatge i la dimensió simbòlica del gòtic.
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E-II9
E-II10

Coneixement de l’evolució de l’arquitectura cristiana: de
l’expansió del barroc als revivals.
Coneixement i interpretació de l’arquitectura sacra de Gaudí.

Itinerari III. Patrimoni de l’Església
E-III1
E-III2
E-III3
E-III4
E-III5
E-III6
E-III7
E-III8
E-III9
E-III10

Coneixement específic sobre el marc legal que afecta el
patrimoni eclesiàstic.
Coneixement específic sobre la dimensió econòmica i
financera del patrimoni.
Assimilació dels instruments necessaris per a la posada en
valor del patrimoni.
Coneixement específic de museografia i museologia.
Coneixement aprofundit d’iconografia i simbologia religiosa, i
d’altres matèries imprescindibles per a la interpretació del
patrimoni cultural eclesiàstic (hagiografia, litúrgia).
Utilització dels instruments per a l’aplicació en un projecte de
difusió patrimonial.
Utilització dels instruments adquirits per a l’aplicació en un
projecte de gestió patrimonial.
Coneixement de les pautes imprescindibles per a la
conservació i restauració de llibres i documents.
Coneixement específic per a la interpretació cultural del
patrimoni artístic i bibliogràfic.
Coneixement específic d’arxivística i d’altres arts auxiliars
per a la classificació i inventari de documentació antiga.

Crèdits
El nombre total de crèdits del Màster és: 120 ECTS. Es distribueixen de la
manera següent:
TIPUS DE MATÈRIA
Obligatòries
Optatives
Treball Final de Màster
To t al

CRÈDITS
40
60
20
120

Les matèries obligatòries (40 ECTS) corresponen a assignatures del tronc comú.
Les matèries optatives (60 ECTS) corresponen a les assignatures dels
itineraris específics.
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Professorat
David Andrés
Jaume Aymar
Robert Baró
Júlia Beltrán
Roberto Benito
Màrius Bernadó
Joaquim Blas
Joan Cabó
Jordi Camps
Benet Casablancas
Anna Casas
Isabel Coll
Sílvia Coll-Vinent
Ramon Corts
Chiara Curti
María Dolores Díaz
Cèsar Favà
Dani Font
Salvador Garcia
Jordi Gayà
Daniel Giralt-Miracle
Cristina Godoy
Anna Gudayol
Norbert Miracle
Jesús Oliver-Bonjoch
Enric Puig
Josep Maria Riba
Rosa Ribas
Miquel Riera
Isabel Rodà
Josep Maria Sans Travé
Alexis Serrano
Marc Sureda
Matthias Tischler
Josep Torné
Albert Viciano
Antoni Virgili

105

Director
Jaume Aymar
Coordinadors
Sílvia Coll-Vinent i Robert Baró
Dates i Horari
D’octubre a juny
Dimarts, dimecres i dijous, de 18 a 21 h
Lloc
Facultat de Filosofia URL
Diputació, 231 (entre Balmes i Enric Granados)
Matrícula
3.906 € (1.953 € per curs acadèmic)

Informació i Inscripcions
Diputació, 231
08007 Barcelona
Facultat de Filosofia de Catalunya (Universitat Ramon Llull)
facultat@filosofia.url.edu
http://filosofia.url.edu
Tel. 93 453 43 38
Fax 93 453 09 57
FHEAG
administracio@facultatantonigaudi.cat
www.facultatantonigaudi.cat
Tel. 93 453 49 25
Fax 93 451 52 12
Horari de Secretaria
Dilluns a divendres: d’11 a 13 h
Dilluns a dimecres: de 17 a 19 h
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14
Adreces
Facultat de Filosofia
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - Fax 93 453 09 57 - 08007 Barcelona
http://filosofia.url.edu
facultat@filosofia.url.edu
Andres, David
dandres@filosofia.url.edu
Balmes, 156, 3r. 2a. - Tel. 654 480 905 - 08008 Barcelona
Aymar, Jaume
jaumeaymar@gmail.com
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Boada, Ignasi
iboada@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Bosch-Veciana, Antoni
abosch12@xtec.cat
Fiveller, 86 - Tel. 93 711 59 16 - 08205 Sabadell (Barcelona)
Cabó, Joan
jcabo@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - ext 134 - 08007 Barcelona
Coll-Vinent, Sílvia
scollvinent@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Fuster, Ignasi
ifuster@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - ext 132 - 08007 Barcelona
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Gabarró, Esther
egabarro@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Garcia del Muro, Joan
jgarcia@filosofia.url.edu
Padilla, 308, esc. dta. 3r. 4a. - Tel. 93 453 43 38 - 08025 Barcelona
Grau Garcerán, Paris
pgrau@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Hernando Juncosa, Jordi
jhernando@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - ext 233 - 08007 Barcelona
Ibáñez, Eduard
eibanez@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Jaume Font, Honorat
hjaume@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Llinàs, Carles
cllinas@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel 93 453 43 38 - ext. 132 - (9 a 14.00 h.)
08007 Barcelona
Martínez Porcell, Joan
jmartinez@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Mejía, Ricardo
rmejia@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Núñez, Francesc Josep
fnunez@filosofia.url.edu
Av. Meridiana, 2-4, 6è. 3a. - Mòb. 653 18 48 48 - 08018 Barcelona
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Oliver-Bonjoch, Jesús
joliver@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Pego Puigbó, Armando J.
apego@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 (9 a 14 h)
08007 Barcelona
Pérez Testor, Carlos
cperez@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Peyra Almunia, Ignacio-Maria
ipeyra@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Puig Giralt, Enric
epuig@filosofia.url.edu
Bonaire, 9 - Tel. 93 755 17 73 - 08301 Mataró (Barcelona)
Ramón Fuentes, Miquel
mramon@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 454 16 00 - 08007 Barcelona
Roviró, Ignasi
iroviro@filosofia.url.edu
Urb. Creu del Cim, 12 - Tel. 93 885 58 16 - 08507 Sta. Eugènia de Berga
(Barcelona)
Sellarés Gómez, Bernat
bserllares@filosofia.url.edu
Diputació, 231 - Tel. 93 453 43 38 - 08007 Barcelona
Torralba, Francesc
francescTR@blanquerna.url.edu
Pg. Sant Gervasi, 47 (Torre Tamarita) - Tel. 93 253 30 00 - 08022 Barcelona
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Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Setembre
07 14
01 08 15
02 09 16
03 10 17
04 11 18
05 12 19
06 12 20

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Octubre
05 12
06 13
07 14
08 15
09 16
01 10 17
02 11 18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Gener
04 11
05 12
06 13
07 14
01 08 15
02 09 16
03 10 17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Abril
05
06
07
01 08
02 09
03 10
04 11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Juliol
05
06
07
01 08
02 09
03 10
04 11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

15

21 28
22 29
23 30
24
25
26
27

Calendari del
Curs 2020-2021
Novembre
02 09 16
03 10 17
04 11 18
05 12 19
06 13 20
07 14 21
01 08 15 22

23 30
24
25
26
27
28
29

Febrer
01 08
02 09
03 10
04 11
05 12
06 13
07 14

15 22
16 23
17 24
18 25
19 26
20 27
21 28

Maig
03
04
05
06
07
01 08
02 09

17
18
19
20
21
22
23

10
11
12
13
14
15
16

24 31
25
26
27
28
29
30

Desembre
07 14 21
01 08 15 22
02 09 16 23
03 10 17 24
04 11 18 25
05 12 19 26
06 13 20 27
Març
01
02
03
04
05
06
07
Juny
01
02
03
04
05
06

28
29
30
31

08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21 28
22 29
23 30
24
25
26
27

Els dies en cursiva corresponen
a activitats extraordinàries.
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GRAU EN FILOSOFIA, MÀSTER I DOCTORAT
JULIOL
01-10 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3a. i 4a.
convocatòries).
06
Matrícula oberta per al curs 2020-2021. Consell Permanent.
13-24 Exàmens extraordinaris.
SETEMBRE
7
Consell Permanent.
14
Comencen les classes dels estudis de Grau en Filosofia.
23
ASP: Consell de direcció.
24
Festiu. Dia no lectiu.
25
Dia no lectiu.
28
Es tanca la matrícula dels estudis de Grau en Filosofia. ASP: Reunió de
professors «Reptes davants el curs 2020-2021».
OCTUBRE
05
Comencen les classes de Màster i Doctorat. Consell Permanent.
06
Inauguració oficial del curs acadèmic 2020-2021 (URL).
09
Inauguració oficial del curs acadèmic 2020-2021 (FTC, FFC, FHEAG i
ILF). Lliçó inaugural del Prof. Dr. Armando J. Pego Puigbó (FFC-ASP):
«Lectures de Déu a propòsit de George Steiner»
12
Festiu. Dia no lectiu.
14
Elecció dels Delegats d’alumnes.
16
Es tanca la matrícula dels estudis de Màster i Doctorat.
19
Reunió de Departaments.
26
ASP: Assemblea de Professors: «Aplicació de la Veritatis gaudium a la
docència en les facultats de l’Ateneu»
NOVEMBRE
02
Consell Permanent.
04
Eucaristia per als professors, alumnes i amics difunts.
16
Reunió de Departaments.
18
ASP: Reunió del Senat Acadèmic.
25
Festivitat del Beat Ramon Llull.
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DESEMBRE
Dia no lectiu.
07
08
Festiu. Dia no lectiu.
14
Consell Permanent.
16
Celebració de Nadal.
21
Consell de Facultat.
22
Final de les classe. Comencen les vacances de Nadal.
GENER
07
Represa de les classes.
11
Reunió de Departaments.
11-15 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3ª i 4ª
convocatòries).
13
ASP: Reunió del Senat Acadèmic.
15
Final del Primer Semestre.
18-29 Període d’exàmens.
25
Consell Permanent.
FEBRER
01-05 Setmana blanca. No hi ha classes.
08
Comencen les classes del Segon Semestre. Reunió de Departaments.
10-11 ASP: Congrés Internacional «Les ferides del nostre món a la llum de la
teologia de l’encarnació».
22
ASP: Assemblea de Professors: «Aplicació de la Veritatis gaudium a la
docència en les facultats de l’Ateneu»
MARÇ
01
Consell Permanent.
09
Festa de Sant Pacià. Dia de les Facultats. Acte acadèmic:
«Commemoració dels vinti-i-cinc anys del Concili Provincial
Tarraconense de 1995»
15
Consell de Facultat.
24
ASP: Consell de Direcció.
26
Final de les classes. Festes Pasquals.
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ABRIL
12
Represa de les classes. Reunió de Departaments.
26
Consell Permanent.
MAIG
03
ASP: Assemblea de Professors: «Aplicació de la Veritatis gaudium a la
docència en les facultats de l’Ateneu».
05
ASP: Consell de Direcció.
10
Reunió de Departaments.
24
Festiu. Dia no lectiu.
JUNY
01-04 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3a. i 4a.
convocatòries).
02
Eucaristia d’acció de gràcies. ASP: Reunió del Senat Acadèmic.
04
Final de curs.
07
Consell Permanent.
07-18 Període d’exàmens.
21
Consell de Facultat.
24
Festiu. Dia no lectiu.
25
Dia no lectiu.
JULIOL
01-09 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3ª i 4ª
convocatòries).
05
Matrícula oberta per al curs 2021-2022.
12
Consell Permanent.
12-23 Exàmens extraordinaris.
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GRAU EN FILOSOFIA, POLÍTICA I ECONOMIA
JULIOL
08
Matrícula oberta per al curs 2020-2021.
SETEMBRE
07
Es tanca la matrícula dels estudis de Grau en Filosofia, Política i
Economia.
07
Comencen les classes del Grau en Filosofia Política i Economia.
24
Festiu. Dia no lectiu.
OCTUBRE
06
Inauguració oficial del curs acadèmic 2020-2021 (URL).
09
Inauguració oficial del curs acadèmic 2020-2021 (FTC, FFC, FHEAG i
ILF). Lliçó inaugural del Prof. Dr. Armando J. Pego Puigbó (FFC-ASP):
«Lectures de Déu a propòsit de George Steiner»
12
Festiu. Dia no lectiu
14
Elecció dels Delegats d’alumnes.
NOVEMBRE
04
Eucaristia per als professors, alumnes i amics difunts.
25
Festivitat del Beat Ramon Llull.
DESEMBRE
Dia no lectiu.
07
08
Festiu. Dia no lectiu.
11
Final de les classes
16
Celebració de Nadal.
17
Final del Primer semestre
17-22 Període d’exàmens
22
Comencen les vacances de Nadal.
GENER
07-19 Període d’exàmens.
25-29 Període d’exàmens convocatòria extraordinària.
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FEBRER
01-05 Període d’exàmens convocatòria extraordinària.
08
Comencen les classes del segon semestre.
MARÇ
26
Final de les classes. Festes Pasquals.
ABRIL
12
Represa de les classes.
MAIG
21
Final de curs.
24
Festiu. Dia no lectiu.
25-31 Període d’exàmens.
JUNY
01-11 Període d’exàmens.
21-30 Període d’exàmens convocatòria extraordinària.
JULIOL
01-02 Període d’exàmens convocatòria extraordinària.
05
Matrícula oberta per al curs 2021-2022.
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