L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic és un centre docent del
Bisbat de Vic que proporciona una formació teològica, ﬁlosòﬁca i humanística de nivell universitari. Té com a moderador Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic, i està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya.
Les activitats de l’Institut s’adrecen a tota persona interessada en l’adquisició i l’aprofundiment de coneixements raonats sobre el cristianisme
i el fet religiós en general, des d’una perspectiva acadèmica i en diàleg
amb la cultura contemporània. Els cursos que s’hi imparteixen també preparen per a l’exercici de càrrecs i funcions eclesials i per a ensenyar religió catòlica en el marc de l’educació primària i secundària.
Les classes de l’Institut són professades per especialistes i investigadors en teologia i en les disciplines ﬁlosòﬁques, antropològiques, pedagògiques i humanístiques relacionades. L’Institut proposa un seguiment
personalitzat de cada estudiant, amb una programació que inclou sessions comunes i de treball guiat i individual.
D’acord amb la Instrucció sobre els Instituts Superiors de Ciències Religioses
de la Congregació per a l’Educació Catòlica, els Seminaris i els Instituts d’Estudis de la Santa Seu (2008), des de 2011 l’ISCRVic imparteix els estudis complets de Ciències Religioses amb una durada total de cinc anys, distribuïts en
un primer cicle o Batxillerat (tres cursos) i un segon cicle o Llicenciatura (dos
cursos). Segons la normativa universitària europea vigent, superant el quart
curs de l’Institut s’obté alhora el reconeixement del títol civil de Graduat en
Ciències Religioses, i amb el cinquè curs, el de Màster en Ciències Religioses.
El segon cicle (Llicenciatura) s’especialitza en Evangeli, Història i Cultura.
El seu propòsit és el d’aprofundir en les relacions entre fe i cultura mitjançant l’estudi especíﬁc, a més de la teologia i de la Bíblia, de matèries de
ﬁlosoﬁa, religions comparades i humanitats, amb una especial atenció al
llegat cultural medieval de la diòcesi de Vic.

+
Inscripcions 1r quadrimestre
Les classes comencen el 12 de setembre i acaben el 19 de gener. Període
de matriculació: de l’1 al 12 de setembre.
Inscripcions 2n quadrimestre
Les classes comencen el 5 de febrer i acaben el 8 de juny. Període de matriculació: del 8 de gener al 5 de febrer.
Dolors Serra
Contacte
Ediﬁci Seminari
Ronda Camprodon, 2
08500 Vic
www.iscrvic.org
secretaria@iscrvic.org
Telèfon: 93 886 15 55
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Batxillerat (Grau) i Llicenciatura (Màster)
en Ciències Religioses

+

Calendari

1r. quadrimestre
18.30-20.00

20.15-21.45

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Dimecres (Manresa)

Moral de la vida (2n)
Joan Mir
••••

Mn. Jacint Verdaguer: èpica,
religió i enyorança (Ll)*
Pere Tió
••••

Introducció al Nou Testament
(1r)
Rodolf Puigdollers
• • • • DECA

Llatí medieval (Ll)
Ramon Torné
••••

Eclesiologia (3r)
David Compte
••••••

Metodologia de la tesina (Ll)
Abel Miró
•••••

Relats de la infància (Ll)
Rodolf Puigdollers
••••

Metodologia general i
teològica (1r)
Jean Hakolimana • •

Història de la Filosofia I (1r)
Ester Busquets
••••

(18.30-21.00)

(20.00-21.45 quinzenal)

18.30-20.00

20.15-21.45

Arqueologia cristiana (Ll)*

Escrits Joànnics (3r)

Marc Sureda
••••

Begonya Palau
••••

Introducció a la Teologia (1r)
Jean Hakolimana
• • • • DECA

Disseny curricular ESO (3r)
Toni Ortega
• • • •/Opt

Patrologia (1r)
Joan Torra
••••

Introducció a l’Antic Testament (1r)
Constantino J. Pérez de Diego
• • • • DECA

Pedagogia de la Religió (1r)
Ramon Rial
• • • • /Opt - DECA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Dimecres (Manresa)

Pensament medieval I (Ll)
Abel Miró
••••

Cartes apostòliques (3r)
Rodolf Puigdollers
••••

Història de l’Església I (2n)
Josep M. Masnou
••••

Teologia Fonamental (1r)
Jordi Castellet
••••••

Introducció a l’Islam (Ll)

2n. quadrimestre
18.30-20.00

Llibres profètics (3r)
Constantino J. Pérez de Diego
••••

18.30-20.00

Teologia Espiritual (2n)
Pere Oliva
••••

Eclesiologia (3r)
David Compte
••••••

Escenes bíbliques de la portalada de Ripoll (Ll) *
Constantino J. Pérez de Diego
••••

Moral Fonamental (2n)
Xavier Bisbal
• • • • DECA

Els grans monestirs catalans.
El monestir de Ripoll (Ll) *
Lia Massuet
••••

Moral de l’amor i de la sexualitat (3r)
Xavier Bisbal
••••

(18.30-21.00)

20.15-21.45

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

Cristianisme i filosofia política (Ll) *
Firmin Dusabe
••••

Octubre

Francesc-Xavier Marín
••••

Diàleg interreligiós (3r)
Francesc-Xavier Marín
• •/Opt

Cursant les 6 assignatures marcades en blanc s’obté el títol complet de la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) en Educació Infantil i Primària
*Cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària, Secundària i Cicles Formatius reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Relats de la passió (Ll)
4ECTS
Begonya Palau
••••

4-8

Exàmens 2a convocatòria 2016/17

12

Inici de les classes

5

Lliçó Inaugural (no hi haurà classe)

12

Mare de Déu del Pilar (dia no lectiu)

13

Dia no lectiu
Festa de Tots Sants (dia no lectiu)

Desembre 6

Festiu. Dia no lectiu

7

Dia no lectiu

8

Festa de la Immaculada Concepció (dia no lectiu)

22

Fi de les classes (festes de Nadal)

8

Represa de les classes
Inici període de matrícula 2n quadrimestre

19

Fi de les classes 1r quadrimestre

22

Exàmens 1r quadrimestre

2

Fi Exàmens 1r quadrimestre

5

Inici 2n quadrimestre / Fi període de
matriculació

Març

23

Fi de les classes (festes Pasquals)

Abril

9

Represa de les classes

30

Dia no lectiu

1

Festa del treball (dia no lectiu)

21

Dilluns de Pentecosta (dia no lectiu)

8

Fi de les classes

11-22

Exàmens 2n quadrimestre

Febrer

Maig

(20.15-21.00)

La figura femenina en els
evangelis (Ll)
Begonya Palau
••••

Inici període de matrícula

Novembre 1

Gener

(18.30-21.00)

20.15-21.45

Setembre 1

Juny

Cada assignatura porta al costat el curs al qual

Els punts a sota del títol de l’assignatura indiquen

pertany: 1r-primer curs / Ll-llicenciatura / etc.

la seva càrrega lectiva en crèdits ECTS. Les

Les classes de Manresa són al Casal de l’església

classes de les assignatures de 2 crèdits tenen una

(Carretera de Vic, 34).

durada de 45 minuts, les de 4 crèdits una hora i
mitja i les de 6 dues hores i quart.

