
ISCRVIC

Curs de Cultura i Art cristians 
a la nostra terra

+

ISCRVIC

Inscripcions
Tres primeres setmanes de setembre
Tres darreres setmanes de gener

Contacte
Dolors Serra
Edifici Seminari 
Ronda Camprodon, 2 
08500 Vic
www.iscrvic.org
secretaria@iscrvic.org
Telèfon: 93 886 15 55
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ISCRVIC Assignatures

Les assignatures s’imparteixen a l’edifici del Seminari de Vic, de dilluns a 
dijous de 18.30 a 21.45 hores.

+

Portada: Fragment del frontal d’altar de Santa Margarida de Vila-seca (s. xii). MEV.
Pàgina dreta: Fragment de les pintures murals de l’absis de la Seu d’Urgell (s. xiii). MEV.

Arqueologia cristiana Ordes monàstics Edat Mitjana

Arxius i fonts documentals Escenes bíbliques de la portalada 
del monestir de RipollCant gregorià i cultura medieval

Llatí medieval Art medieval a la diòcesi de Vic

Pensament medieval I i II Islam medieval

Història medieval de Catalunya Judaisme medieval

Els grans monestirs catalans. 
El monestir de Ripoll

Història del bisbat de Vic

Mn. Jacint Verdaguer

Des de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic ens plau de pre-
sentar-los el curs «Cultura i Art cristians a la nostra terra».

Les assignatures que hi ofertem formen part del bloc de llicenciatura en 
Ciències Religioses, que vam iniciar el curs 2013-2014. El pla d’estudis 
de Llicenciatura aprofundeix en matèries de filosofia, Sagrada Escriptura 
i religions comparades, temes tots que s’han iniciat durant el Batxillerat. 
Però una porció important de l’estudi s’insereix en el fecund diàleg entre 
fe i cultura. Nosaltres, l’Institut de la Catalunya central, tenim el privilegi 
de trobar-nos en una zona que és part imprescindible del bagatge cultural 
català, i aquest bagatge ha estat i és, en molts casos, inspirat i fonamen-
tat en el cristianisme com a font d’humanisme profund. 

I és que la cultura i l’art religiosos signifiquen una part essencial de l’ex-
traordinari patrimoni del nostre país, alhora que esdevenen testimonis 
clars de la realitat històrica, social, material, espiritual i estètica del nos-
tre passat i de la nostra identitat.

Les assignatures estan adreçades sobretot a persones amb inquietud 
humanística i artística. A totes aquelles que estiguin interessades en 
conèixer la riquesa cultural de la nostra terra, amb especial dedicació 
al territori pertanyent a la diòcesi de Vic, fonamentalment les comar-
ques d’Osona, Bages, Ripollès i Anoia. I a totes aquelles que vulguin 
descobrir les nostres arrels en el vast món medieval que ens ha fornit 
culturalment.


