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INSTITUT

SUPERIOR

DE

CIÈNCIES

RELIGIOSES

DE

VIC

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic és un centre docent del Bisbat de Vic que proporciona una formació teològica de nivell universitari,
de Grau (Batxillerat) i Màster (Llicenciatura). Ofereix també cursos de Formació Permanent del Professorat reconeguts pel Departament
d’Ensenyament per donar pas a una formació necessàriament continuada.
Les activitats de l’Institut van adreçades a persones interessades en aconseguir uns coneixements bàsics i raonats sobre el cristianisme i el fet
religiós en general, en diàleg amb la cultura contemporània. També prepara per a exercir càrrecs o funcions eclesials i per a ser professor de religió
catòlica.
El moment històric que vivim és un temps privilegiat per a retrobar-nos amb les preguntes bàsiques de l’ésser humà. És molt important reflexionar
per dotar de sentit la vida de la persona, descobrir-hi una orientació i una finalitat que donin respostes al nostre cor. Per això ens interessem per
l’home i la dona en totes les seves dimensions –personal, relacional, social, cultural, artística, espiritual, moral-, des d’una orientació cristiana.
El segon cicle de Llicenciatura (Grau i Màster) està dedicat a Evangeli, Història i Cultura, a través del qual s’aprofundeix en les relacions entre la
fe i la cultura.

18.00-19.30
19.35-21.05

18.00-19.30
19.35-21.05

Dilluns
Història de l’Església II (3r)
4ECTS
Josep Mª Masnou

SEGON
Dimarts
Misteri de Déu (2n)
6ECTS (18.00-20.30h)
Núria Caum

QUADRIMESTRE
Dimecres
Moral Social (3r)
4ECTS
Xavier Bisbal

Didàctica de la Religió (2n)
4ECTS /Opt - DECA
Toni Ortega

2018-19
Dijous
Sociologia de la Religió (1r)
4ECTS
Maria Forteza

Divendres (Manresa)
Cartes apostòliques (3r)
4ECTS
Begonya Palau

Moral Fonamental (2n)
4ECTS – DECA
Xavier Bisbal

Antropologia filosòfica (1r)
4ECTS
Joan Ordi

La figura femenina en els
evangelis (Ll)
4ECTS*
Begonya Palau

Proves filosòfiques de Déu a
l’època medieval (Ll)
4ECTS
Joan Ordi

Grec bíblic (1r)
4ECTS
Ramon Torné

La figura femenina en els
evangelis (Ll)
4ECTS *
Begonya Palau

Introducció a l’Islam (Ll)
4ECTS *
Xavier Marín

Història del Bisbat de Vic (Ll)
4ECTS *
Oriol Casellas

Evangelis Sinòptics i Actes (2n)
6ECTS (19.35 a 21.35h)
Begonya Palau

Pensament medieval II (Ll)
4ECTS
Abel Miró

Les classes comencen el 4 de febrer i acaben el 7 de juny. Període de matriculació: del 7 de gener al 29 de gener.
DECA – Aquestes dues assignatures formen part del bloc de DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica en Educació Infantil i Primària) per a l’obtenció del títol.
*Cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària, Secundària i Cicles Formatius reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

