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Matriculació a l’ISCREB a partir del 
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Horari lectiu: de dilluns a dijous
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Les classes s’impartiran a la seu
de l’ISCREB

TEOLOGIA A LA UNIVERSITAT (requadre)

El present Postgrau i la seva continuació amb el 
Màster de la UPF i de l’ISCREB es pot
considerar un esdeveniment històric, ja que serà
el primer cop, des de 1852, que en el nostre país 
la Universitat atorga un títol civil a uns estudis
teològics. Per tant, la teologia, de la mà de 
l’ISCREB, entra a la Universitat pública.

La Universitat va néixer de les escoles
catedralícies dels segles XII i XIII i la primera 
disciplina que va impartir va ser la teologia, 
juntament amb la filosofia i el dret. Al llarg dels
temps s’hi van anar afegint altres disciplines tant
humanístiques com de les anomenades
científiques. En l’actualitat, al Centre i Nord
d’Europa hi continua havent facultats de teologia
protestants i catòliques a la majoria de les 
universitats civils. A Espanya, a causa de les 
intromissions estatals en els plans d’estudis i en 
el nomenament dels professors, els mateixos
bisbes van decidir marxar de la Universitat el 
1982. Cada vegada es veu més clar que l’estudi
rigorós i sistemàtic de la teologia i les altres
ciències religioses han de tenir també cabuda en 
el món universitari.



Curs de Postgrau en

Religions i Diàleg
Programa Objectius

L’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Barcelona (ISCREB) i la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) coorganitzen, de febrer a juny de 2009, el 
Curs de Postgrau Religions i Diàleg, que consta de 
20 ECTS, i que està previst que el proper any 
acadèmic es pugui assolir fins els 60 crèdits ECTS 
per completar un Màster en Religions i Diàleg.

Algunes de les assignatures del Postgrau, que 
segueixen les directrius i el format de l’espai 
universitari europeu –Pla Bolonya-, es poden 
cursar en la modalitat virtual i, per tant, l’estudiant 
pot optar per una fórmula de matriculació
combinada: presencial i per internet. D’aquesta 
manera, el mètode del curs afavoreix una 
participació activa en el desenvolupament de les 
assignatures, tant a l’aula com en el treball 
personal.

L‘Institut Superior de Ciències Religioses de 
Barcelona (ISCREB) és una institució docent que 
imparteix estudis teològics superiors (Diplomatura i 
Màster en Ciències Religioses), reconeguts 
civilment i eclesial. Ofereix un tractament complet 
dels principals temes teològics, bíblics, morals, 
històrics i del pensament contemporani, amb la 
finalitat de proporcionar als seus alumnes una 
sòlida formació acadèmica i pastoral.

L‘Institut d'Educació Contínua (IDEC), fundació
privada fruit del compromís amb la formació
contínua de la Universitat Pompeu Fabra i d'un
grup d'empreses i institucions punteres, sorgeix el 
1993 com a estímul de noves idees, com a espai 
per entendre el món empresarial i per compartir el 
present i liderar el futur.

El programa del curs, dirigit pel Dr. Antoni 
Matabosch –director de l’ISCREB- i coordinat 
pel Dr. Jaume Casals (UPF) i pel Dr. Ignasi 
Boada (ISCREB), inclou les assignatures -de 5 
crèdits ECTS- següents:

Islam: Els fonaments
Professors: Dra. Dolors Bramon (presencial) i 
Dr. Josep Bellver (virtual)

Taoisme-Confucionisme
Professors: Dr. Ignasi Boada (presencial) i 
Dra. Raquel Bousa (virtual)

Religions africanes tradicionals i 
afroamericanes
Professors: Llic. Antoni Calvera i Llic. Joan 
Gimeno, o bé
Cristianisme
Professor: Dr. Lluís Duch

Seminari: Textos de les tradicions islàmica
i cristiana
Professors: Dr. Jaume Flaquer i Dr. Víctor 
Farias

Les dues primeres assignatures (Islam i
Taoisme-Confucionisme) s’impartiran tant en 
la modalitat presencial com en la virtual.
L’assignatura de Cristianisme, impartida pel
Dr. Lluís Duch, és per a estudiants que, si bé
disposen d’un grau acadèmic, no han cursat la 
Diplomatura en Ciències Religioses. Aquests
últims hauran de cursar l’assignatura Religions
africanes tradicionals i afroamericanes.

El Curs de Postgrau en Religions i Diàleg es 
proposa reflexionar sobre les claus del diàleg 
interreligiós i intercultural, a més d’obrir una via 
de coneixement ordenat i acadèmicament rigorós 
a les religions de més influència en el món.

S’adreça a persones que tenen interès a conèixer 
aspectes fonamentals de diferents tradicions 
religioses de gran impacte mundial. El 
coneixement de la pluralitat religiosa és un factor 
cada cop més rellevant en diferents àmbits de la 
vida professional –escola, sanitat, assistència 
social, treball amb ONGs, psicologia...-.

Per aquesta raó, el Curs no només possibilita un 
enriquiment acadèmic, sinó que pot suposar una 
millora de la qualitat en l’exercici de la pròpia 
professió. Amb l’objectiu d’acostar l’estudiant a la 
comprensió de les tradicions religioses, doncs, 
l’ISCREB i la UPF han signat un conveni per 
organitzar conjuntament aquest Postgrau.


